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Cereri Mărci publicate în 30/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07477 23/10/2019 DAN CLAUDIU GAVRIL NUNTĂ TRADIŢIONALĂ

2 M 2019 07539 23/10/2019 SELMOR SOFTWARE SRL www.selmor.ro

3 M 2019 07540 23/10/2019 SC NORDIC IMPORT-EXPORT
CO SRL

EL MAESTRO PROFESSIONAL
Crema Cucina

4 M 2019 07541 23/10/2019 DRAGOS ANDREI BIRJARU DIR DEPARTAMENTUL
DE INFORMATII ROMANIA
ADEVAR ȘI ONOARE
WWW.DIR.ORG.RO

5 M 2019 07542 23/10/2019 HIGHLANDER PARTNERS SRL HIGHLANDER partners L.P.

6 M 2019 07543 23/10/2019 S.C. EGREGORA GERIATRICS
CLINIC S.R.L.

EGREGORA Clinica Geriatrica
de Recuperare si Kinetoterapie

7 M 2019 07544 23/10/2019 LILIANA-FLORINA STAN
BOGDANEL-ANDREI BUCUR

FBF SOFT

8 M 2019 07545 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL Acneminum! Acționează la
interior, se vede la exterior!

9 M 2019 07546 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL NeoMagni Forte! Noul standard
de magneziu! pentru mine

10 M 2019 07547 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL UltraBlanc! Pentru dinţi ultra albi!

11 M 2019 07548 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL Magnisteron! Magneziu pentru
bărbaţi!

12 M 2019 07549 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL Schimbă-ţi şamponul cu
SIMPLIQ şi redă-i culoarea
naturală părului tău!

13 M 2019 07550 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL NeoMagni Anti-Epuizare

14 M 2019 07551 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL NeoMagni Stress

15 M 2019 07552 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL NeoMagni Cramp

16 M 2019 07553 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL NeoMagni forte

17 M 2019 07554 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL Magnisteron

18 M 2019 07555 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL Defumoxan

19 M 2019 07556 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL SIMPLIQ

20 M 2019 07557 23/10/2019 AFLOFARM ROMANIA SRL SIMPLIQ

21 M 2019 07558 23/10/2019 H.KOLBE RESEARCH
TECHNOLOGY S.R.L.

HK RESEARCH TECHNOLOGY

22 M 2019 07559 23/10/2019 BOGDAN STANCA CocoRico
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2019 07560 23/10/2019 SNICK AMBALAJE SI

CONSUMABILE SRL
snick estore

24 M 2019 07561 23/10/2019 SNICK AMBALAJE SI
CONSUMABILE SRL

snick ecoFRIENDLY

25 M 2019 07562 23/10/2019 FERMELE ECOLOGICE
SILVANA COOPERATIVĂ
AGRICOLĂ

Floarea Silvanei

26 M 2019 07563 23/10/2019 MIRCEA GĂINUŞĂ PARTIDUL FORŢA NAŢIONALĂ

27 M 2019 07564 23/10/2019 NARCIS-IONUT AFRASINEI NutriLux

28 M 2019 07565 23/10/2019 MARIAN PETCU BISCUIT PHARMA

29 M 2019 07566 23/10/2019 CREDIT FIX SA CreditFix PRIETEN IN
MOMENTE CHEIE

30 M 2019 07567 23/10/2019 XINGJI BABY SRL L-sun

31 M 2019 07568 23/10/2019 ADRIAN NICOLAE GOJI Bio Brasov

32 M 2019 07569 23/10/2019 SC MERSIN TURISM SRL REINA

33 M 2019 07570 23/10/2019 COSTIN GLĂVAN solve my back pain

34 M 2019 07571 23/10/2019 COCA-COLA ROMANIA SRL HAI PE AFARA

35 M 2019 07572 23/10/2019 ANDRADA FURCOI Oameni pregătiți pregătesc
OAMENI!

36 M 2019 07573 23/10/2019 EUGEN FURCOI Învățăm CUM să învățăm!

37 M 2019 07574 23/10/2019 SAMER TN S.R.L Larah OPALGLASS by BOROSIL

38 M 2019 07575 23/10/2019 SAMER TN S.R.L Toyo Nasic GLASSWARE

39 M 2019 07576 23/10/2019 QUANTUM MUSIC RECORDS
S.R.L.

IRINA RIMES
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(210) M 2019 07477
(151) 23/10/2019
(732) DAN CLAUDIU GAVRIL, ALEEA

TRANDAFIRILOR NR. 2, BL.
2, SCARA B, AP. 9, JUDETUL
SUCEAVA, FALTICENI, 725200,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.07.02; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 07539
(151) 23/10/2019
(732) SELMOR SOFTWARE SRL, STR.

RAMURI TEI NR. 4, CAMERA 3,
ET. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020355, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
www.selmor.ro

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii

de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare harware și software.

───────

(210) M 2019 07540
(151) 23/10/2019
(732) SC NORDIC IMPORT-EXPORT

CO SRL, CALEA VITAN NR.
240A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

EL MAESTRO
PROFESSIONAL

Crema Cucina

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.11; 26.02.07;
02.01.16; 02.01.23

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
C1269C)

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

29.  Cremă de smântână (creme fraiche),
frișcă, frișcă artificială (înlocuitori pentru produse
lactate), smântână, smântână grasă, înlocuitori
de smântână, fructe uscate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe în conservă, conserve
de fructe, gemuri din fructe, marmeladă din
fructe, fructe la borcan, aperitive congelate
constând în principal din fructe de mare, unt,
unt sărat, unt pentru gătit, mix de brânzeturi,
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brânzeturi, brânzeturi proaspete, brânzeturi
maturate, brânzeturi proaspete nematurate,
brânzeturi maturate moi, brânzeturi albe moi,
scurse, legume congelate, conserve de legume,
carne congelată, pește congelat, mezeluri, lapte,
înlocuitori de lapte, uleiuri și grăsimi alimentare,
extracte din legume pentru gătit, extracte
vegetale pentru alimente, grăsimi vegetale de
uz alimentar, grăsimi vegetale pentru bucătărie,
uleiuri vegetale de uz alimentar, amestec de
uleiuri vegetale pentru uz alimentar, creme
tartinabile pe bază de legume, uleiuri pentru
gătit, ulei de palmier (alimentație), ulei de
floarea-soarelui (comestibil), ulei de măsline, ulei
de porumb pentru alimente, ulei de ardei iute, ulei
de măsline extravirgin, uleiuri de uz alimentar,
ulei de soia, lapte din boabe de soia, creme pe
bază de grăsimi vegetale, creme pe bază de
grăsimi vegetale pentru uz culinar.

───────

(210) M 2019 07541
(151) 23/10/2019
(732) DRAGOS ANDREI BIRJARU, STR.

DUMBRAVEI NR. 8, JUDEŢUL
DAMBOVITA, GAESTI, 135200,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
DIR DEPARTAMENTUL

DE INFORMATII ROMANIA
ADEVAR ȘI ONOARE
WWW.DIR.ORG.RO

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

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

───────

(210) M 2019 07542
(151) 23/10/2019
(732) HIGHLANDER PARTNERS

SRL, STR. PIAȚA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, CLĂDIREA
CHARLES DE GAULLE, ET.
16, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010641,
ROMANIA

(540)

HIGHLANDER partners L.P.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.02; 26.03.04; 26.03.24

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

35. Administrație comercială, colectarea și
sistematizarea datelor de afaceri, studii de
piață, analiză de afaceri, cercetare și servicii
de informare, servicii de consultanță în afaceri,
prelucrarea administrativă a datelor, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de vânzare prin licitație publică, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de relații
cu publicul, servicii de publicitate, marketing
și promovare, organizare și coordonare de
prezentări în scopuri publicitare, organizare de
prezentări în scopuri comerciale, organizare
de expuneri în scop de afaceri, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii de asistență și informare în organizarea
afacerii și gestiunea afacerilor comerciale,
servicii publicitare privind investițiile financiare,
servicii de intermediere de afaceri cu privire
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare.
36. Informații financiare, previziuni financiare,
cercetare financiară, analiză financiară, studii
financiare, planificare financiară, consiliere
financiară, analiză financiară computerizată,
analiză economică financiară, elaborarea
rapoartelor financiare, consultații în domeniul
financiar, cercetare în domeniul financiar,
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consiliere financiară privind planificarea fiscală,
servicii de consiliere privind planificarea
financiară, servicii de planificare financiară și de
consiliere în investiții, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare, servicii
de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
schimburi financiare, gestiunea financiară a
acțiunilor, servicii financiare privind acțiunile,
servicii de reprezentare financiară, servicii
financiare privind tranzacționarea de acțiuni,
gestiunea portofoliului financiar, achiziții pentru
investiții financiare, servicii financiare privind
investițiile, organizare de investiții financiare,
gestiune financiară cu privire la investiții,
servicii de management de investiții financiare,
servicii de informare financiară, informații și
evaluări financiare, servicii de analiză financiară,
servicii de investigații financiare, servicii de
cercetare financiară , consiliere financiară privind
impozitarea, servicii de consultanță financiară,
consiliere financiară privind investițiile, servicii
de planificare financiară, servicii de evaluare
financiară, informații financiare pentru investitori,
evaluare și analiză financiară, consiliere
financiară pentru franchising, analiză și
consultanță financiară, servicii consultative
în domeniul financiar, servicii de cercetare
economică financiară, furnizare de informații
financiare investitorilor, servicii de consiliere
economică financiară, servicii computerizate
de informații financiare, furnizare de informații
financiare computerizate, servicii computerizate
de consultanță financiară, furnizare de informații
financiare online, servicii de investiții, servicii
bancare de investiții în proprietăți, gestiunea
conturilor escrow pentru investiții, servicii de
investiții cu venit fix, furnizare de capital de
investiții, managementul trusturilor de investiții,
servicii de investiții financiare, servicii financiare
privind planurile individuale de investiții, plasări
private și servicii de investiții de capital de
risc, brokeraj de investiții financiare, brokeraj
în domeniul investițiilor, servicii de investiții în
titluri de trezorerie, servicii de brokeraj pentru
investiții de capital, servicii de investiții în titluri
de valoare pentru investitori privați, investiții în
fonduri internaționale, monitorizarea fondurilor
de investiții, investiții de fonduri pentru terți,
investiții de fonduri de capital, administrare
de fonduri de investiții, servicii de plasare
de investiții, servicii de investiții în fonduri
speculative, servicii de investiții a fondurilor
cu capital propriu, servicii consultative și de
consultanță privind investițiile bancare.
45. Servicii juridice, servicii juridice legate
de afaceri, servicii de consultanță juridică,

servicii de supraveghere juridică, pregătirea
de rapoarte juridice, intermediere în proceduri
juridice, servicii juridice pentru înființarea și
înregistrarea firmelor, servicii de consultanță
juridică în domeniul fiscal, furnizare de opinii
juridice de specialitate, licențierea conceptelor
de franciză (servicii juridice), servicii de pregătire
a documentelor juridice.

───────

(210) M 2019 07543
(151) 23/10/2019
(732) S.C. EGREGORA GERIATRICS

CLINIC S.R.L., STR. DIMITRIE
CANTEMIR NR. 7, ET. 1, CAMERA
11, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EGREGORA Clinica
Geriatrica de Recuperare

si Kinetoterapie

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
29.01.07; 27.05.01; 27.05.17; 24.09.03

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

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

───────
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(210) M 2019 07544
(151) 23/10/2019
(732) LILIANA-FLORINA STAN, STR. SF.

GHEORGHE NR.4, SAT AFUMAȚI,
JUD. ILFOV, COM. AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA
BOGDANEL-ANDREI BUCUR,
STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.18,
SC. C, AP. 9, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

FBF SOFT

(531) Clasificare Viena: 01.15.01; 05.01.16;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,

dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07545
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Acneminum! Acționează la
interior, se vede la exterior!

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinti nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 07546
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
NeoMagni Forte!
Noul standard de

magneziu! pentru mine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07547
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
UltraBlanc! Pentru

dinţi ultra albi!
(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 (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07548
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Magnisteron! Magneziu

pentru bărbaţi!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
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adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide(solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse/servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de
birou(solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse/servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07549
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Schimbă-ţi şamponul cu

SIMPLIQ şi redă-i culoarea
naturală părului tău!

(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(solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse/servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de
birou(solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse/servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07550
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NeoMagni Anti-Epuizare

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 27.05.25; 26.04.18; 19.11.25;
05.05.20; 29.01.14

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

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 07551
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NeoMagni Stress

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 27.05.25; 26.04.18; 19.11.25;
05.05.20; 29.01.14

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

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07552
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NeoMagni Cramp

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18; 19.11.25; 29.01.12

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 07553
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NeoMagni forte

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 01.13.15;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.14

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

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07554
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Magnisteron

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.14

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

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 07555
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Defumoxan

(531) Clasificare Viena: 25.01.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07556
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SIMPLIQ

(531) Clasificare Viena: 25.01.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, negru
(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. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 07557
(151) 23/10/2019
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SIMPLIQ

(531) Clasificare Viena: 25.01.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17

(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. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07558
(151) 23/10/2019
(732) H.KOLBE RESEARCH

TECHNOLOGY S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 9B, JUD.
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

HK RESEARCH
TECHNOLOGY

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 07559
(151) 23/10/2019
(732) BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE

CARAMFIL NR.71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014142, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-
DUL CAROL I NR. 54, SC.B, ET.
3, AP.5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915

(540)

CocoRico

(531) Clasificare Viena: 19.03.25; 19.01.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758)

(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.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 07560
(151) 23/10/2019
(732) SNICK AMBALAJE SI

CONSUMABILE SRL, ALEEA
INDUSTRIILOR NR. 5, NR.
CADASTRAL 63012, JUD. BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

snick estore

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu
(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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2019 07561
(151) 23/10/2019
(732) SNICK AMBALAJE SI

CONSUMABILE SRL, ALEEA
INDUSTRIILOR NR. 5, NR.
CADASTRAL 63012, JUD. BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

snick ecoFRIENDLY

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.11.11;
27.05.12; 27.05.08

(591) Culori revendicate:verde, alb
(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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 07562
(151) 23/10/2019
(732) FERMELE ECOLOGICE SILVANA

COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, STR.
CETĂŢII NR. 61, JUD. SALAJ,
ZALAU, 450001, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

Floarea Silvanei

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.12;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1655), galben (Pantone 1205)

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

1. Compost,
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, produse lactate și înlocuitori,
brânzeturi, amestecuri de brânză, amestecuri pe
bază de unt, bastoane de mozzarella, batoane
de brânză, brânză albă moale, băuturi aromate
pe bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază
de bacterii din acid lactic, băuturi pe bază de
iaurt, băuturi pe bază de lactate care conțin fulgi
de ovăz, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe
bază de lapte aromatizate cu ciocolată, băuturi
pe bază de lapte cu aromă de cacao, băuturi pe
bază de lapte cu cacao,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de
cafea, băuturi pe bază de lapte cu conținut
de suc de fructe, băuturi pe bază de produse
lactate, brânzeturi albe moi, scurse, brânzeturi
maturate, brânzeturi maturate moi, brânzeturi
proaspete nematurate, brânză cheddar, brânză
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cu condimente, brânză cu conținut scăzut de
grăsimi, brânză cu ierburi, brânză cu mucegai,
băuturi preparate din lapte sau care conțin
lapte, brânză cu pastă moale, brânză de oaie,
brânză din lapte de capră, brânză prelucrată,
brânză proaspătă de vaci, brânză rasă, brânză
scursă, brânză tartinabilă, brânză topită, budinci
pe bază de lapte, caș, cașcaval, cașcaval
afumat, ceai cu lapte (în care predomină laptele),
cheag, creme de brânză, deserturi preparate
din produse lactate, deserturi reci din produse
lactate, fermenți de lapte pentru uz culinar,
frișcă, frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
frișcă pentru cafea constând în principal din
produse lactate, ghee (unt limpezit), glazură
de frișcă pe bază de lactate, iaurt, iaurt cu
conținut scăzut de grăsimi, iaurturi aromate,
iaurturi cremoase, iaurturi cu gust de fructe,
iaurturi de băut, kefir (băutură din lapte), produse
lactate, lapte, lapte acidofil, lapte aromat, lapte
bătut, lapte condensat, lapte de capră, înlocuitori
de lapte, înlocuitori de smântână, înlocuitori
de unt, înlocuitori de brânză, înălbitori pentru
băuturi (lactate), lapte de oaie, lapte de vacă,
lapte degresat, lapte deshidratat, lapte ecologic,
lapte fermentat, lapte praf, lapte praf aromatizat
pentru preparat băuturi, lapte praf de capră, lapte
praf pentru scopuri de alimentație, margarină,
mascarpone, mix de brânzeturi, praf de brânză,
praf de frișcă (produse lactate), preparate cu
brânză de țară, preparate pentru fabricarea
iaurtului, produse lactate tartinabile, produse
tartinabile lactate cu conținut redus de grăsimi,
smântână, smântână grasă, sosuri de brânză,
sosuri pe bază de lactate, tobă, tzatziki, unt,
cremă de unt, unt cu plante aromatice, unt cu
usturoi, zer, zer de unt, zer uscat, amestec de ulei
(de uz alimentar), amestec de uleiuri vegetale
pentru uz alimentar, amestecuri cu conținut de
grăsime pentru tartine, concentrat de unt, ulei de
floarea-soarelui comestibil, grăsime de porumb,
grăsime din carne de vită, grăsimi animale de
uz alimentar, grăsimi comestibile, materii grase
pentru fabricarea de grăsimi comestibile, grăsimi
pentru gătit, grăsimi vegetale de uz alimentar,
grăsimi vegetale pentru bucătărie, ulei de oase
comestibil, ulei de porumb pentru alimente,
preparate din unt, ulei de rapiță comestibil, seu
comestibil, ulei de susan pentru alimente, ulei
de măsline, ulei de măsline extravirgin, ulei de
nuci, ulei de soia, ulei de soia de uz alimentar,
uleiuri și grăsimi comestibile, ulei de rapiță, ulei
de soia, ulei de soia pentru gătit, ulei de unt, ulei
din semințe de dovleac de uz alimentar, ulei din
semințe de in pentru uz culinar, ulei din sâmburi
de struguri, ulei din sămânță de in (comestibil),
ulei din tărâțe de orez de uz alimentar, ulei pentru
salate, uleiuri aromatizate (alimentare), uleiuri

comestibile folosite pentru gătirea, alimentelor,
untură pentru gătit, untură, unt sărat, unt pentru
gătit, unt de semințe, unt clarificat, unt cu
miere, uleiuri întărite (ulei hidrogenat pentru
alimente), uleiuri vegetale de uz alimentar, uleiuri
solidificate pentru alimente, uleiuri pentru gătit,
uleiuri hidrogenate de uz alimentar, uleiuri de
uz alimentar, uleiuri de origine animală de uz
alimentar, uleiuri cu mirodenii, uleiuri comestibile
pentru glazurarea alimentelor, supe și baze de
supă, extracte din carne, supă instant, supă
groasă, supă gata-preparată, supă din ciolan
de vită (seolleongtang), supă de tăieței, supă
de pui, supe, bulion, supe de legume, supe la
conservă, preparate pentru supe, supe, supa
granulată, prafuri pentru supe, fiertură (supe),
extrase aromate din friptură de carne de vită,
extracte pentru supe, deserturi din iaurt, cuburi
de supă, consommé-uri, concentrate pentru
supă, concentrate (bulion), concentrat din carne
de vacă, preparate pentru obținerea bulionlui),
amestecuri pentru prepararea de supe, ouă și
produse din ouă, albumină pentru uz culinar,
albuș de ouă, gălbenuș de ou, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
ouă, omlete, ouă centenare, ouă congelate, ouă
de găină, ouă de prepeliță, ouă de rață, ouă
lichide, ouă marinate, ouă preparate, ouă sărate,
prafuri de ouă, înlocuitori de ouă, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, fructe,
ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci și
leguminoase), jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, unt preparat din alune,
zeamă de lămâie, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, topping-uri de nuci, tartă
umplută cu fructe, jeleuri comestibile, jeleuri de
legume, paste de legume, pastă de dovlecei,
paste preparate din fructe cu coajă lemnoasă,
pastă de fructe, pastă de fructe presate, pastă
de năut, pastă de vinete, pateu vegetal, piure
de mere, piure de roșii, produse tartinabile
din fructe, produse tartinabile pe bază de
legume, salată de varză crudă, spumă de
prune, tahini (pastă de semințe de susan),
gemuri, gemuri din fructe, gelatină, fructe, gătite,
dulcețuri, cremă tartinabilă din fructe, cremă de
alune, creme tartinabile pe bază de usturoi,
creme tartinabile pe bază de legume, creme
tartinabile pe bază de alune, aspic, aspic de
carne, concentrate de tomate (piure), creme
de întins pe pâine care conțin în principal
fructe, creme de întins pe pâine care conțin în
principal ouă, afine preparate, afine uscate, ajvar
(pastă de ardei în conservă), alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de
carne, alune de pădure preparate, alune prăjite,
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alune sărate preparate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de fructe și nuci preparate,
amestecuri de snack-uri constând din fructe și
fructe cu coajă lemnoasă prelucrate, anghinare
procesate, antreuri pe bază de legume, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive pe bază
de cartofi, arahide procesate, arahide, preparate,
aranjamente de fructe procesate, ardei iuți chili,
umpluți, ardei iuți conservați, ardei iuți murați,
ardei iuți verzi, preparați, ardei jalapeño pane
și prăjiți, ardei jalapeño murați, ardei roșii
preparați, ardei, preparați, batoane alimentare
pe bază de nuci, batoane din tofu, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane organice
pe bază de nuci și semințe, batoane pe bază
de fructe ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, boabe de mazăre conservate, boabe
de mazăre galbenă procesate, boabe de soia
conservate, de uz alimentar, boabe de soia
uscate, broccoli, bulete din cartofi rași, bureți
negri (ciuperci pleurotus ostreatus), deshidratați,
burgeri din legume, caise procesate, cartofi,
conservați, căpșuni conservate, căpșuni uscate,
cartofi decojiți, cartofi dulci preparați, cartofi
fierți, cartofi pai, cartofi pai congelați, cartofi
prăjiți sub formă de aperitive, cartofi umpluți,
cartofi, preparați, castane prăjite, castraveciori
muraţi, ceapă murată, ceapă preparată, cepe
(legume) conservate, ceapă verde prelucrată,
chiftele de soia, chips-uri, chipsuri de legume,
chipsuri (cartofi prăjiți), chipsuri de soia, chipsuri
de varză creață, chipsuri pe bază de legume,
chipsuri din fructe, cireșe preparate, batoane pe
bază de nuci și semințe, ciuperci comestibile
uscate, ciuperci conservate, ciuperci, preparate,
clătite de cartofi, coacăze negre, prelucrate,
coji de fructe, compot de mere, concentrat
de roșii, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrate din suc de legume pentru
alimente, fructe congelate, conserve cu legume,
conserve de fasole, conserve de fructe, conserve
de legume, conserve și murături, deserturi pe
bază de fructe, dovleci (legume conservate),
extracte de roșii, extracte din legume pentru
gătit, extracte din legume pentru gătit (sucuri),
extracte vegetale pentru alimente, fasole, fasole
albă în sos tomat, fasole cu carne de porc la
conservă, fasole reprăjită, fasole uscată, fasole
în conservă, fistic preparat, flori comestibile,
preparate, fructe aromatizate, fructe coapte,
fructe conservate, jeleuri de fructe, fructe
de pădure, conservate, fructe feliate, fructe
fermentate, fructe glasate, fructe glazurate,
fructe la borcan, fructe preparate, fructe tăiate,
fructe uscate, fructe în conservă, fructe în

saramură, fulgi de cartofi, fulgi de mere,
fulgi de piersică, germeni de fasole prelucrați,
ghiveci, gulii murate, gustări pe bază de alune,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază
de fructe, gustări pe bază de fructe confiate,
gustări pe bază de lapte, gustări pe bază
de legume, gutui, preparate, hașmă preparată
(utilizată ca legumă, nu pentru asezonare), hribi,
uscați, inele de ceapă, legume amestecate,
legume congelate, legume conservate, legume
conservate (în ulei), legume decojite, legume
feliate, la conservă, legume fermentate, legume
gătite, legume în conservă, legume în saramură,
înlocuitori de carne pe bază de legume,
legume procesate, legume sub formă de
pudră, legume sărate, legume tăiate, legume
uscate, leguminoase conservate, leguminoase
prelucrate, leguminoase uscate, linte (uscată),
linte (legume) conservată, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mazăre conservată, mazăre preparată,
mazăre uscată, mere preparate, mezeluri
vegetariene, miezuri de nucă, morcovi, murături,
legume uscate prin înghețare, găluște pe bază
de cartofi, nuci comestibile, nuci conservate, nuci
preparate, năut, preparat, pastă cu usturoi, pastă
de arahide, pastă de măsline, preparată, pastă
de trufe, pateuri vegetale, piersici preparate,
piure de cartofi instant, piure de cartofi, piure
de legume, piure de ciuperci, piureuri de
fructe, porumb dulce (conservat), porumb dulce
congelat, porumb dulce, prelucrat, praf de
fructe, păstârnac procesat., napi uscați, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, fructe,
ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci
și leguminoase), jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, afine preparate,
ajvar (pastă de ardei în conservă), alune
prăjite, alune sărate preparate, amestecuri de
fructe uscate, amestecuri de fructe și nuci
preparate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
amestecuri de snack-uri constând din fructe și
fructe cu coajă lemnoasă prelucrate, antreuri
pe bază de legume, aperitive alimentare pe
bază de soia, aperitive pe bază de cartofi, ardei
iuți murați, ardei iuți verzi, preparați, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane organice pe
bază de nuci și semințe, batoane pe bază de
fructe ca substituți alimentari, batoane pe bază
de fructe și fructe nucifere, batoane pe bază
de nuci și semințe, boabe de soia preparate,
boabe de soia conservate, de uz alimentar,
boabe de mazăre galbenă, bulete din cartofi rași,
burgeri din legume, cartofi, conservați, cârnați
vegetali, chipsuri de legume, chipsuri de cartofi
dulci mov, chipsuri de cartofi cu conținut redus
de grăsime, cepe (legume) conservate, cepe
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mici nu proaspete, cartofi decojiți, cartofi pai,
cartofi pai congelați, cartofi umpluți, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, compot de
mere, ciuperci, preparate, chipsuri de mere,
chipsuri pe bază de legume, chipsuri de soia,
extracte din legume pentru gătit, dovleci (legume
conservate), crochete alimentare, conserve și
murături, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, fructe conservate, fistic preparat, fasole
uscată, ardei, preparați, chipsuri (cartofi prăjiți),
fructe glasate, gustări pe bază de lapte, gustări
pe bază de fructe, înlocuitori de carne pe bază de
legume, legume în saramură, legume preparate
la grătar, legume pre-tăiate, legume gătite,
legume feliate, la conservă, legume decojite,
legume conservate (în ulei), legume conservate,
legume amestecate, inele de ceapă, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, leguminoase uscate, legume tăiate,
mere preparate, mazăre conservată, mazăre
preparată, napi uscați, păstârnac procesat, piure
de legume, piure de cartofi, salate aperitiv, rulouri
de fructe, rizomi preparați, suc de roșii pentru
gătit, roșii conservate, roșii, preparate, roșii în
conservă, roșii decojite, ridiche murată, prune
nu proaspete, pulpă de fructe, produse din
fructe uscate, produse din legume preparate,
spanac, congelat, spanac la conservă, spanac
gătit, sosuri pentru gustări, soia (pregătită),
semințe, preparate, sfeclă procesată, semințe
de floarea soarelui, preparate, semințe de
floarea soarelui comestibile, semințe de dovleac
prelucrate, semințe comestibile, sarmale, salate
preparate, salate de legume, tofu, tocăni
pe bază de carne şi legume, tocătură din
fructe, tocane (alimente), susan măcinat, stafide,
spanac (pregătit), sparanghel preparat, zbârciogi
galbeni, uscați, vinete preparate, varză murată,
varză preparată, usturoi conservat, umpluturi pe
bază de fructe pentru prăjituri și tarte, tzatziki,
carne, paste de carne, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne de pui, aripioare de pui, bacon, bucăți
de carne de pui, bucăți de curcan, burtă de
vacă, cabanoși pe băț, cabanoși pentru hot
dog, caltaboș, cârnați, cârnați afumați, cârnați
conservați, cârnați cruzi., carne afumată, carne
ambalată, carne congelată, carne conservată,
carne de pasăre, carne de pasăre de curte,
carne de pasăre gătită, carne de porc, carne
de porc, la conservă, carne de porc conservată,
cârnați în aluat, cârnați din carne de pui, carne de
pui congelată, carne de pui deshidratată, carne
de pui proaspătă, carne de rață, carne de vită,
carne de vită preparată, carne de vânat, carne
friptă, carne feliată, carne gătită, la conservă,
carne gătită, la borcan, carne preparată, carne

proaspătă, carne procesată, carne prăjită, felii
de carne de oaie, curcan, conserve de carne,
cotlete de porc, crochete de pui, chiftele de
pui, carne uscată, carne tocată, carne sărată,
carne uscată sfărâmată, înlocuitori de carne,
hamburgeri, găluște (din carne), gelatine de
carne, gustări pe bază de carne, friptură de
vită, fripturi, file de porc, ficat, feluri de mâncare
preparate din carne, intestine de porc, jambon,
jumări de porc, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), măduvă
de animale, de uz alimentar, pârjoale (alimente),
carne de pui, produse din carne de miel, produse
din carne preparate, produse din carne sub
formă de hamburgeri, pipote de pui, pastramă,
măruntaie, miel preparat, mortadelă, mezeluri,
șuncă, șorici de porc umflat, slănină de porc
(burtă) la grătar (samgyeopsal), sarmale, salam,
rinichi de animale (organe), pulpă, pulpe de pui,
tocătură de carne de vită cu porumb, tocană de
vită, tocană instant.
30. Zahăr, îndulcitori naturali, sare, mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, batoane de lapte congelat,
dulciuri de înghețată de iaurt, înghețată din lapte,
înghețată cu fructe, înghețată, înghețată care nu
e preparata din produse lactate, prăjituri din iaurt
înghețate, plăcinte cu iaurt congelate, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), pâine, aluaturi împletite
prăjite, bezele, biscuiți de graham, biscuiți
sărați, lapte de pasăre, halva, fulgi, produse de
brutărie, produse de cofetărie congelate pe bază
de lactate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie pe bază de produse
lactate, alimente preparate pe bază de tăieței,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
aperitive (tartine), baghete umplute, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
( bibimbap) orez amestecat cu legume și carne
de vită, biscuiți crocanți din cereale, biscuiți
cu aromă de brânză, biscuiți de orez, biscuiți
umpluți cu brânză, brioșe, chipsuri integrale de
grâu, chipsuri pe bază de cereale, chipsuri din
cereale, chipsuri de porumb cu gust de legume,
floricele de porumb, covrigei, hamburgeri cu
brânză, înghețată de iaurt (înghețate), batoane
de cereale și batoane energizante, gustări
rapide preparate din porumb, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate
din grâu integral, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări pe bază
de orez, gustări pe bază de multicereale,
gustări pe bază de grâu, gustări pe bază de
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cereale, gustări din porumb, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, pătrățele cu ovăz, plăcinte, pizza,
prăjituri din mei, porumb prăjit, popcorn aromat,
sandvișuri, salată de orez, rizoto, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
pentru gustări preparate din făină de cereale,
produse pentru gustări preparate din pesmet,
turte din orez, tartă de orez., găluște de orez,
glazuri dulci și umpluturi, siropuri și melasă,
dextroză, fagure brut, fructoză, maltoză, miere,
miere biologică pentru consum uman, îndulcitori
naturali, înlocuitori ai zahărului, înlocuitori de
miere, zahăr brun, zahăr brut, zahăr cubic,
zahăr alb, zahăr, propolis, miere naturală, zahăr
tos, aluaturi și amestecuri din acestea, cereale,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, făină,
amestec de făină pentru alimente, amestecuri de
făină, amidon de cartofi dulci de uz alimentar,
arpacaș pentru alimentație umană, concentrat
de făină pentru alimente, făină de aluat, făină
de amidon din grâu, făină de cartofi, făină de
cereale, făină de cereale prăjită, făină de copt,
făină de grâu, făină de mei, făină de nuci, făină
de orez, făină de orz (pentru alimente), făină de
ovăz, porumb măcinat, orz măcinat, făină de orz,
mălai, griș, făină vegetală, făină de secară, făină
de soia pentru mâncare, făină de fasole, făină
de porumb de uz alimentar, făină din amidon
de orez, făină pentru prăjituri, făină de soia,
pudră de cereale, preparat din cereale (făină
alimentară), orez, amestecuri de orez, budinci
de orez, fulgi de orez natural, orez (pregătit)
folosit pentru prepararea alimentelor de consum
uman, orez decorticat, orez expandat, orez
fiert, orez integral, orez prăjit, terci de orez,
produse alimentare fabricate din orez, orez,
tapiocă, orez preparat, terci alimentar pe bază
de lapte, semințe de cereale procesate, sago,
porumb prelucrat, preparate din tărâțe pentru
consum uman, porumb procesat pentru consum
uman, produse alimentare extrudate preparate
din porumb, produse alimentare extrudate
preparate din grâu, ovăz și grâu presat, ovăz
procesat pentru alimente de consum uman,
ovăz prelucrat, orz decojit (decorticat), arpacaș
de ovăz, alimente pe bază de ovăz, orz
preparat pentru consum uman, mâncăruri făcute
din cereale coapte, mămăligă (polenta), malț
preparat pentru consum uman, grâu prelucrat,
fulgi de orz, germeni de grâu, fulgi de grâu,
cereale procesate, cereale preparate pentru
consum uman, griș procesat, făină de hrișcă
(pentru alimente), semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, boabe de secară integrală măcinate,
boabe de grâu integral uscate, amidon de

porumb modificat, boabe de grâu integral
conservate, alimente preparate din porumb,
alimente preparate din cereale, alimente pe bază
de cereale pentru consum uman, drojdie și
agenți de dospire, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, alimente preparate din
aluat, amestecuri pentru produse de brutărie,
amidoane modificate pentru uz alimentar (nu
medical), amidon de uz alimentar, amidon
natural pentru alimente, cereale procesate
pentru alimente de consum uman, condimente
de copt, preparate pe bază de cereale, preparate
alimentare pe bază de cereale, mâncăruri pe
bază de făină, paste alimentare făinoase, malț
pentru alimentație, hrișcă, procesată, hamei
prelucrat, gluten din grâu uscat, făină de năut,
făină de linte, făină de migdale, șrot (produs
obținut după măcinare), tăiței din amidon, sorg
prelucrat, semințe prelucrate folosite ca arome
pentru alimente și băuturi, semințe de in de
uz culinar (asezonare), seitan (gluten de grâu
uscat)., cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), gogoşi cu brânză
proaspătă de vaci, gogoşi, paste pentru supă.

31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
albine, animale de casă, animale de menajerie,
animale de prăsilă, animale vii, artropode vii
pentru combaterea dăunătorilor, bovine vii, cai
vii, capre vii, câini, embrioni de animale, coconi
pentru producția de ouă, curci (vii), fluturi, vii,
găini vii, păsări vii, păsări de reproducție, păsări
de curte, vii, păsări de companie, ouă pentru
clocit, fecundate, oi (șeptel), mamifere vii, rațe vii,
pui, porcine, pisici, vânat (viu), vite, bovine, vaci
vii, culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, ciuperci, plante, butuci de
viță de vie, vetricea (plante), trandafiri (plante),
răsaduri, rizomi
vii, plante și flori naturale, plante uscate, plante
proaspete, plante pentru iazuri (vii), pănuși
de porumb uscați de uz decorativ, plante în
ghiveci, plante naturale, plante leguminoase,
plante fructifere vii, plante de pepinieră, plante de
in (semințe de in), plante de apartament, plante
cu frunze, plante cu flori, plante comestibile
naturale (neprelucrate), plante aromatice uscate
de uz decorativ, plante agățătoare, papură
uscată de uz decorativ, mentă (plante), ierburi
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(plante), ierburi pentru consumul uman sau
animal, hamei, ferigi, conuri de hamei, arpagic
proaspăt, arbuști ornamentali naturali, semințe,
bulbi și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
bulbi (plante), bulbi (plante) de uz agricol,
bulbi pentru horticultură, bulbi pentru plantat,
butași de plante, cereale neprocesate, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, corm,
fasole neprelucrată, germeni (botanică), germeni
de cereale, grăunțe (grăunțe), grăunțe pentru
păsări, produse pentru însămânțare (semințe),
răsaduri de plante, semințe acoperite cu
îngrășăminte, semințe brute, semințe brute
și neprelucrate, semințe comestibile în stare
brută, semințe de cartofi, semințe de floarea-
soarelui, grăunțe (semințe), semințe acoperite
cu un preparat antiparazitar, semințe de flori,
semințe de fructe, semințe de grâu, semințe
de iarbă, semințe de legume, semințe de
măr, semințe de plantă de in (semințe de
in), semințe de secară, semințe neprocesate,
semințe naturale, semințe neprocesate de uz
agricol, semințe pentru agricultură, semințe
pentru culturi de plante erbacee, semințe pentru
culturi hidroponice, semințe pentru semănat,
semințe pre-însămânțate într-un mediu de
propagare fibros consolidat pentru înierbarea
aleilor, tuberculi pentru propagarea plantelor,
semințe sub formă de granule, semințe
preparate pentru a fi consumate de animale,
semințe presădite într-un mediu de propagare
fibros consolidat pentru înierbarea câmpurilor,
semințe presădite într-un mediu de propagare
pentru înierbare între arbori, semințe presădite
într-un mediu de propagare pentru înierbare între
plante, semințe presădite
într-un mediu de propagare pentru înierbarea
canalelor de drenaj, semințe presădite într-
un mediu fibros consolidat pentru înierbarea
malurilor, semințe presădite într-un mediu
fibros pentru înierbarea malurilor, composturi
horticole, miceliu de uz agricol, pelin proaspăt
(yakssuk) sub formă de plantă vie, porumb
proaspăt, produse agricole (neprelucrate),
produse agricole brute, produse agricole
brute și neprocesate, produse de acvacultură
brute și neprelucrate, produse forestiere
brute și neprocesate, produse horticole brute
și neprocesate, semințe pentru horticultură,
semințe pre-însămânțate într-un mediu de
propagare fibros consolidat pentru înierbarea
peluzelor, reziduri de plante (materiale brute),
borhoturi, compost cu paie, straturi de compost
realizate din materiale naturale pentru utilizare
în eliminarea buruienilor, compost din așchii de
lemn decorative, malțuri și cereale neprocesate,
boabe de malț (neprelucrate), cereale
crude (neprelucrate), cereale neprelucrate,

cereale neprelucrate pentru consum, grâu,
grâu neprelucrat, grâu proaspăt, grăunțe
(cereale), grăunțe brute și neprelucrate, hrișcă
nepreparată, malț, malț de orz, malț pentru bere,
mei italian (părâng) nepreparat, mei nepreparat,
orez nedecorticat, orez neprelucrat, orz, orz
neprocesat, orz pentru utilizare în fabricarea
berii, orz perlat, ovăz, ovăz neprelucrat,
porumb mini, proaspăt, porumb neprelucrat,
porumb proaspăt, semințe de in nepreparate,
semințe de secară, sorg nepreparat, tărâțe
de grâu, gazon natural, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, știuleți de porumb
dulce neprelucrați (decorticați sau nedecorticați),
zmeură proaspătă, zarzavaturi proaspete, vinete
proaspete, verdețuri ecologice, proaspete, varză
proaspătă, usturoi, proaspăt, usturoi verde
proaspăt, usturoi neprelucrat, spanac proaspăt,
sfeclă, proaspătă, sfeclă de zahăr nepreparată,
semințe oleaginoase nepreparate, semințe de
soia verde proaspătă în teacă (soia verde),
semințe de pin, proaspete, sapote proaspete,
salate verzi, rucola proaspătă, rădăcini pentru
consum animal, roșii proaspete, prune,
proaspete, praz proaspăt, pătrunjel proaspăt,
păstârnac proaspăt, păstăi de fasole, proaspete,
porumb dulce (proaspăt), plante proaspete în
ghiveci, piersici proaspete, pepeni proaspeți,
orz pentru bere, nuci proaspete, năut proaspăt,
nuci, mure proaspete, morcovi proaspeți, mere
proaspete, mazăre proaspată, linte proaspătă,
leguminoase proaspete, legume rădăcinoase
(proaspete), legume neprelucrate, legume
proaspete, legume ecologice, proaspete,
ierburi neprelucrate, hașmă nepreparată, gulii
proaspete, gutui neprelucrate, fructe și legume
proaspete, grâu incolțit proaspăt, folii de
compost biodegradabil confecționat din fibre
de lemn, struguri proaspeți, fructe ecologice,
proaspete, fasole roșie, crudă, fasole proaspete,
dude proaspete, dovlecei, proaspeți, dovlecei
proaspeți, culturi de salată, coacăze roșii,
proaspete, coacăze negre proaspete, cireșe
(neprelucrate), cicoare, proaspătă, cepe, legume
proaspete, cartofi, bob proaspăt, boabe de soia
proaspete, ardei proaspeți, ardei iute (plante),
ardei gras, ardei chilli, alune, proaspete, afine
neprelucrate, afine sălbatice, proaspete, agrișe
proaspete, flori, copaci și produse forestiere,
arbori, arbori de Crăciun naturali (tăiați), arbori
pitici în ghiveci (bonsai), arbuști, așchii de
lemn pentru fabricarea pastei de lemn, așchii
de lemn utilizate ca acoperire pentru pământ,
brazi de crăciun, brazi de crăciun naturali,
brazi de crăciun tăiați, brazi pentru scopuri
de altoire, brazi pentru scopuri de propagare,
cherestea rotundă brută şi netăiată, cherestea
verde, conifere, copaci naturali, garduri vii,
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meri, pomi fructiferi, scoarță de copac pentru
compost, trunchiuri de copaci, turbă măcinată,
paturi și culcușuri pentru animale, fân, fân
uscat balotat, paie, produse alimentare și
hrană pentru animale, alimente pe bază de
ovăz pentru animale, alimente pe bază de
lapte pentru animale, alimente pentru animale
care dau lapte, alimente pentru animale de
fermă, alimente pentru animale, care conțin
extracte din plante, alimente pentru animale, pe
bază de lapte, alimente pentru găini, alimente
pentru oi, alimente pentru păsări de curte,
cereale procesate pentru a fi consumate de
animale, biscuiți preparați din cereale pentru
animale, arpacaș pentru păsări, biscuiți de ovăz
pentru a fi consumați de animale, amestecuri
pentru îngrășarea vitelor, amestecuri de semințe
sălbatice, alimente pentru viței, hrană de animale
care conține fân uscat la aer, hrană de animale
care conține fân, hrană de animale care constă
în produse din semințe de soia, hrană cu
gust de brânză pentru câini, grăunțe pentru
hrana animalelor, grăunțe pentru păsări, făină
pentru animale, germeni de grâu pentru consum
animal, făină din semințe de in pentru consum
animal, arbuști fructiferi, căpșuni proaspete,
fructe sub formă de bobițe (brute), făină din
boabe de soia (hrană pentru animale), făină
de ovăz pentru consum de către animale,
furaje pentru cai, substanţe alimentare fortifiante
pentru animale, extracte de malț pentru a fi
consumate de către animale, delicatese pentru
păsări, comestibile, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
hrană sub formă de articole de ronțăit pentru
animale de companie, hrană pentru rozătoare,
hrană pentru păsări sălbatice, hrană pentru
porci, hrană pe bază de sos de soia (hrană
pentru animale), hrană pe bază de cereale
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană de animale derivată din fân, hrană de
animale derivată din fân uscat la aer, hrană
de animale derivată din materie vegetală,
hrană de animale pentru înțărcarea animalelor,
hrană de animale sub formă de bucăți, hrană
de animale sub formă de granule, hrană de
animale sub formă de nuci, înlocuitori de lapte
pentru utilizare ca alimente pentru animale,
nutreț pentru îngrășarea vitelor, nutreț fortifiant
pentru animale, mălai pentru a fi consumat de
către animale, mâncare din semințe de rapiță
pentru consum animal, malț pentru animale,
lucernă uscată pentru animale, leguminoase
(alimente pentru animale), lapte praf pentru pisoi,
lapte praf pentru hrana animalelor, lapte praf
pentru căței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte pentru utilizare ca aliment

pentru animale, lapte artificial pentru utilizare ca
hrană pentru viței, făină de in (furaj), prăjituri
din cereale pentru animale, prăjituri de ovăz
pentru a fi consumate de animale, preparate
comestibile pentru cai, praf de semințe de
ulei pentru animale, porumb pentru consum de
către animale, porumb (procesat) pentru consum
de către animale, turte de porumb pentru
vite, pastă de amidon (hrană pentru animale),
paie (furaje), ovăz procesat pentru consum de
către animale, ovăz pentru a fi consumați de
animale, făină de orez (nutreț), orez natural
utilizat ca furaj pentru animale, produse pentru
îngrășarea animalelor, urluială (hrană pentru
animale), tărâțe de orez (hrană pentru animale),
turte de oleaginoase, tablete de drojdie pentru a
fi consumate de animale, săruri minerale pentru
bovine, semințe de in pentru consum animal,
semințe de in comestibile, neprocesate, reziduuri
din tratarea malțului pentru utilizare ca hrană de
animale, turte de rapiță pentru vite), proteine de
grâu pentru alimente pentru animale, produse
din cereale pentru consum de către animale,
produse comestibile pentru animale, produse
alimentare măcinate pentru animale, preparate
din cereale fiind hrană pentru animale, sare
pentru vite, 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, malţ.

───────

(210) M 2019 07563
(151) 23/10/2019
(732) MIRCEA GĂINUŞĂ, BD. TOMIS

NR. 222, BL. TD7, SC. B, AP. 35,
JUD.CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
PARTIDUL FORŢA

NAŢIONALĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi magnetice online, cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campanii electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar pentru campaniile electorale.
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35. Servicii de promovare asigurate de firme
specializate, care se ocupă cu comunicare
publică, declaraţii sau anunţuri prin toate
mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile
de produse sau servicii, inclusiv servicii ca
distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă
sau distribuirea de mostre.
36. Strângerea de fonduri caritabile în scopuri
electorale.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale.

───────

(210) M 2019 07564
(151) 23/10/2019
(732) NARCIS-IONUT AFRASINEI ,

STR. DAMBOVITA NR. 40, ET. 7,
AP. 68, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NutriLux

(531) Clasificare Viena: 03.01.02; 24.09.24;
27.05.01; 27.05.24; 26.04.15; 26.04.18

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

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07565
(151) 23/10/2019
(732) MARIAN PETCU , CALEA

MOŞILOR NR. 272, BL. 16,
SC. C, ET. 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010641,
ROMANIA

(540)
BISCUIT PHARMA

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

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), parfumuri,
preparate cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice şi preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, preparate şi tratamente
pentru păr, preparate cosmetice de îngrijire a
frumuseţii, produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele decât
cele pentru uz medicinal, balsamuri de păr
(balsamuri, şampon),
loţiune de baie, loţiune pentru piele, loţiune
pentru curăţarea tenului, cremă de bază
(produse cosmetice), cremă
cosmetică pentru piele, cremă pentru faţă care
nu este medicinală.
5. Medicamente, suplimente alimentare şi
preparate dietetice, remedii naturale şi
farmaceutice, produse
biotice, băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri,
unguente medicinale, unguente medicinale
pentru aplicarea pe piele, picături nazale de uz
medicinal,
inhalanţi, preparate farmaceutice de inhalat
pentru tratarea bolilor şi dereglărilor respiratorii,
preparate
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farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme
farmaceutice, preparate medicale, alimente
dietetice de uz medical, suplimente alimentare
cu efect cosmetic.
35. Marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul
de preparate farmaceutice şi sanitare şi
de produse medicale, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice şi
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie, de înfrumuseţare
şi farmaceutice, servicii de informare şi de
consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice şi farmaceutice, servicii de publicitate
şi marketing
online.

───────

(210) M 2019 07566
(151) 23/10/2019
(732) CREDIT FIX SA, SPLAIUL UNIRII

NR. 16, ET. 4, CAMERA 413,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040035,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CreditFix PRIETEN
IN MOMENTE CHEIE

(531) Clasificare Viena: 14.05.02; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 07567
(151) 23/10/2019
(732) XINGJI BABY SRL, ŞOS.

BUREBISTA NR. 6, CAMERA NR.
2, COMUNA CERNICA, JUDEŢUL
ILFOV, SAT TANGANU , ILFOV,
ROMANIA

(540)

L-sun

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, galben,
roz, mov, albastru, turcuaz, verde,
portocaliu

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

10. Dispozitive şi articole pentru sugari.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pentru uscat.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment.

───────
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(210) M 2019 07568
(151) 23/10/2019
(732) ADRIAN NICOLAE, ALEEA

GEORGE CRISTIAN STANCIU
NR. 1, BL. V91, SC. 3, ET. 1, AP.
69, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

GOJI Bio Brasov

(531) Clasificare Viena: 05.07.21; 27.05.01;
27.05.04

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

31. Fructe proaspete, fructe goji proaspete,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare.

───────

(210) M 2019 07569
(151) 23/10/2019
(732) SC MERSIN TURISM SRL, STR.

PESCARILOR NR. 33B, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)
REINA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor

diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii oferite de un lanţ de magazine.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
oferite prin agenţiile de turism (organizarea de
călătorii).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de discotecă.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de hoteluri şi
restaurante.

───────

(210) M 2019 07570
(151) 23/10/2019
(732) COSTIN GLĂVAN, CALEA LUI

TRAIAN NR. 58, BL. S33/3, SC. A,
AP. 10, JUDEŢUL VÂLCEA, RM.
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

solve my back pain

(531) Clasificare Viena: 02.09.22; 02.09.25;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/10/2019

(210) M 2019 07571
(151) 23/10/2019
(732) COCA-COLA ROMANIA SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI,
NR.1A, BUCHAREST BUSINESS
PARK, IMOBIL A, ET.2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
HAI PE AFARA

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

32. Băuturi, incluzând apă potabilă, apă cu
arome, ape minerale și gazoase, băuturi
nealcoolice, incluzând
băuturi răcoritoare, băuturi energizante și băuturi
pentru sportivi, băuturi din fructe și sucuri de
fructe
incluzând apă de nucă de cocos ca băutură,
siropuri, concentrate, prafuri și alte preparate
pentru fabricarea
băuturilor, incluzând apă cu arome, ape
minerale și gazoase, băuturi răcoritoare, băuturi
energizante, băuturi
pentru sportivi, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi din legume și sucuri de legume.

───────

(210) M 2019 07572
(151) 23/10/2019
(732) ANDRADA FURCOI, STR.

CORABIA NR. 19, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Oameni pregătiți

pregătesc OAMENI!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment si
sportive.

───────

(210) M 2019 07573
(151) 23/10/2019
(732) EUGEN FURCOI, STR. CORABIA

NR. 19, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Învățăm CUM să învățăm!

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

41. Servicii educative, de divertisment si
activităţi sportive.

───────

(210) M 2019 07574
(151) 23/10/2019
(732) SAMER TN S.R.L, STR. LINIA

DE CENTURĂ NR. 17, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. 227 SITUAT ÎN
HALA C DIN COMPLEXUL CHINA
TOWN, COMUNA AFUMAȚI,
JUDEȚUL ILFOV, SAT AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

Larah OPALGLASS
by BOROSIL

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.24; 26.11.11

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

clase:
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21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă
(produse si articole din sticlă, porţelan şi faianţă
de uz casnic) .
35. Servicii de agenţii de import-export,
regruparea la un loc în avantajul terţilor a
diverselor produse în mod special a
celor solicitate in clasa 21 , (exceptând
transportul), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detaii, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web, prin
intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2019 07575
(151) 23/10/2019
(732) SAMER TN S.R.L, STR. LINIA

DE CENTURĂ NR. 17, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. 227 SITUAT ÎN
HALA C DIN COMPLEXUL CHINA
TOWN, COMUNA AFUMAȚI,
JUDEȚUL ILFOV, SAT AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

Toyo Nasic GLASSWARE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.24; 01.03.12

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

clase:
21.  Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă (produse si articole din sticlă, porţelan şi
faianţă de uz casnic) .
35. Servicii de agenţii de import-export,
regruparea la un loc în avantajul terţilor a
diverselor produse în mod special a celor
solicitate in clasa 21 , (exceptând transportul),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detaii, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2019 07576
(151) 23/10/2019
(732) QUANTUM MUSIC RECORDS

S.R.L., B-DUL G-RAL VASILE
MILEA NR. 11, CAMERA 1,
BLOC B, SCARA A, ETAJ 3, AP.
13, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
IRINA RIMES

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

3. Preparate cosmetice, produse cosmetice
pentru îngrijire, înfrumusețare, tratare și
curățare a capului și corpului, de uz
uman, măști cosmetice, farduri cosmetice,
creme cosmetice, preparate cosmetice
funcționale, produse cosmetice, săpunuri
cosmetice, produse cosmetice și preparate
cosmetice, produse cosmetice colorate, uleiuri
minerale (cosmetice), produse cosmetice
hidratante, eye-liner (cosmetice), loțiuni
tonice (cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
creme autobronzante (cosmetice), produse
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cosmetice naturale, produse cosmetice pentru
bronzare, loțiuni autobronzante (cosmetice),
produse cosmetice organice, preparate
cosmetice pentru buze, anticearcăne corectoare
(cosmetice), farduri cosmetice pentru ochi,
produse cosmetice pentru piele, concentrate
hidratante (produse cosmetice), pudre
compacte (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, loțiuni
cosmetice de păr, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, produse cosmetice exfoliante
pentru corp, creme pentru față (produse
cosmetice), uleiuri pentru corp (produse
cosmetice), ruj cu protecție solară (cosmetice),
cosmetice care conțin acid hialuronic, șervețele
umede impregnate cu loțiuni cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice pentru baie (nu cele medicale),
preparate cosmetice pentru baie și pentru
duș, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, spray-uri cosmetice pentru îngrijirea
pielii, cu aplicare locală, parfumuri, parfumuri
naturale, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale vegetale, uleiuri esențiale naturale,
uleiuri esențiale pentru aromaterapie, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, uleiuri esențiale
pentru uz personal, șervețele impregnate cu
uleiuri esențiale, de uz cosmetic.
14. Bijuterii, bijuterii de damă, bijuterii pentru
barbați, bijuterii pentru copii, bijuterii cu pietre
prețioase, bijuterii confecționate din metale
prețioase, bijuterii confecționate din metale
neprețioase, bijuterii fiind articole din metale
prețioase, bijuterii confecționate din perle de
cultură, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, ceasuri de
mână, ceasuri din metale prețioase.
18. Genți, genți de mână (poșete), genți de
umăr, genți din piele sau din alte materiale,
genți servietă, genți tricotate, altele decât
cele din metale prețioase, gentuțe cosmetice,
gentuțe universale de purtat la încheietura
mâinii, portchei din piele sau din alte
materiale, portmonee, portmonee de uz general,
portmonee din piele sau din alte materiale,
portofele, portofele din piele sau din alte
materiale, poșete, poșete de damă, poșete de
mână, poșete din piele sau din alte materiale,
poșete mici (genți de mână), serviete din piele
sau din alte materiale, serviete, curele din piele,
cutii de machiaj, cutii din piele.

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii
vestimentare (cum ar fi bandane, bentiţe,
eşarfe, şaluri, cravate, curele, fitinguri metalice
pentru încălţăminte, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, branţuri, bonturi pentru
incălţăminte).
28. Jucării, jocuri, articole de joacă și articole
pentru petrecere, jucării, jucării de pluș, jucării
din pluș
inteligente, jucării inteligente, jucării pentru copii
mici, jucării de lemn, jucării muzicale, puzzle-uri
(jucării), jocuri, jocuri de societate, jocuri de cărți,
păpuși, ornamente pentru petrecere și pomi de
Crăciun artificiali.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate și
reclamă, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, intermediere de
contracte de publicitate pentru alte persoane,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, consultanță
privind managementul afacerilor, asistență
privind managementul afacerilor, managementul
afacerilor artiștilor, servicii prestate de o agenție
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artiști), producție de clipuri
publicitare, producție de materiale publicitare,
productie de publicitate televizată și radiofonică,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri, foi
volante și mostre).
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de activități culturale, servicii de
agenții de bilete (divertisment), agenții de
rezervare de bilete pentru concerte, agenții de
rezervări în domeniul divertismentului, audiție
pentru concursuri televizate de talente, cluburi
de fani (divertisment), concerte muzicale pentru
televiziune, compunere de cântece, compunere
de muzică pentru terți, concerte de muzică în
direct, concerte în direct susținute de formații
muzicale, concerte muzicale pentru radio,
concursuri televizate (divertisment), divertisment
muzical, educație muzicală, formare muzicală,
spectacole muzicale, cursuri de muzică,
producția de muzică, editare de muzică,
înregistrări de muzică, reprezentații de muzică
live, pregătire în domeniul muzicii, organizare
de divertisment muzical, producție de videouri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
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organizare de evenimente muzicale, organizare
de concursuri muzicale, producție de spectacole
muzicale, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, interpretare
de muzică și canto, servicii de muzică în
direct, spectacole cu muzică în direct, organizare
de spectacole muzicale în direct, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, spectacole
în direct susținute de trupe muzicale, furnizare
de muzică digitală de pe site-uri web de internet
cu muzică în format mp3, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web de
pe internet cu muzică în format mp3, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
internet, punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, divertisment
de tipul concertelor, prezentare de concerte,
divertisment, divertisment on-line, divertisment
în direct, servicii de divertisment, divertisment
de radio și televiziune, servicii educative, de
divertisment și sportive, divertisment furnizat prin
intermediul televiziunii prin cablu, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de programe
de televiziune.

───────


