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Cereri Mărci publicate în 04/06/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 03924 28/05/2019 GYORGY BODY PREVENIM EVOLUTIA MIOPIEI

2 M 2019 03926 28/05/2019 V.I.P. INDUSTRIES LIMITED VIP

3 M 2019 03927 28/05/2019 V.I.P. INDUSTRIES LIMITED VIP

4 M 2019 03928 28/05/2019 SC PIRNEAC CONSULT SRL AL CAMIN CAFFÉ e CUCINA

5 M 2019 03929 28/05/2019 BRAVO SHOP DISCOUNT SRL bravoshop

6 M 2019 03930 28/05/2019 SC B.R.T. COMPANY GROUP
SRL

AutomobileBacau Alege ce iti
place!

7 M 2019 03931 28/05/2019 AKDEMIR PROD SRL demoro BATERII SANITARE -
ROBINETI

8 M 2019 03932 28/05/2019 SC INDUSTRIAL INSTAL SRL Rietti Plastica PRC-C SYSTEM

9 M 2019 03933 28/05/2019 S.C. INTENSA MINDSPA SRL MINDSPA TRAINING &
THERAPY

10 M 2019 03934 28/05/2019 OPERA COMICĂ PENTRU
COPII

Bucharest Dance Competition

11 M 2019 03935 28/05/2019 ALINA LUMINIŢA CIUCU ALINA SORESCU

12 M 2019 03936 28/05/2019 CLAUDIA CRISTINA
LADOPOULOUS

Bucharest On Track Fest Nice
People, Wonderful Machines

13 M 2019 03937 28/05/2019 LOCALM PRIA S.R.L. localm

14 M 2019 03938 28/05/2019 ASOCIATIA WILDCATS BAIA
MARE

Wildcats Baia Mare

15 M 2019 03939 28/05/2019 HHO AGENT SRL HHO AGENT Reţea
Decarbonizări Internaţională

16 M 2019 03940 28/05/2019 Florea Lucian Valentin Prăjim pe bune în ulei de alune!

17 M 2019 03941 28/05/2019 Florea Lucian Valentin Pui pe bune în ulei de alune!

18 M 2019 03942 28/05/2019 Florea Lucian Valentin Cartofi pe bune în ulei de alune!

19 M 2019 03943 28/05/2019 DANUT GABRIEL AMBROSIE Crepito Dolceria

20 M 2019 03944 28/05/2019 AFISPORT AFINITY S.R.L. A AFISPORT.RO HEALTHY
DIVISION

21 M 2019 03945 28/05/2019 GEORGE PĂDURARU FOLLY AUTO www.follyauto.ro

22 M 2019 03946 28/05/2019 Victor Lorin Purcarea INTERMED 2019 - International
Conference on Interdisciplinary
Approach in Medicine and Life
Sciences
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2019 03947 28/05/2019 NEVACADEMY SRL NEVACADEMY IN TOUCH

WITH NATURE

24 M 2019 03948 28/05/2019 DIAL BUSINESS TRADING
S.R.L

Fashion BUY. GET DRESSED
FOR LESS

25 M 2019 03949 28/05/2019 UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA A ORASULUI
NOVACI

FESTIVALUL TOCANULUI

26 M 2019 03951 28/05/2019 KANDIA DULCE SA BUTOIAȘE

27 M 2019 03952 28/05/2019 KANDIA DULCE SA BUTOIAȘE Autentic ROM

28 M 2019 03953 28/05/2019 DENTAL - ALEX SRL Dental Alex

29 M 2019 03954 28/05/2019 ANDREIA IRINA SOFRON Life is full of colors Just MIX &
MATCH

30 M 2019 03955 28/05/2019 ANDREIA IRINA SOFRON COPII PENTRU COPII
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(210) M 2019 03924
(151) 28/05/2019
(732) GYORGY BODY, STR. BARBU

DELAVRANCEA NR. 10, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500334,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
PREVENIM EVOLUTIA MIOPIEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, consultanță privind organizarea
de campanii promoționale în afaceri, campanii de
marketing,
dezvoltare de campanii promoționale, pregătire
de campanii publicitare, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
44. Servicii medicale, servicii prestate de
opticieni, imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de
testare a vederii (opticieni), servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

───────

(210) M 2019 03926
(151) 28/05/2019
(732) V.I.P. INDUSTRIES LIMITED, DGP

HOUSE, 5TH FLOOR, 88C OLD
PRABHADEVI ROAD, MUMBAI,
400025, INDIA

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

(540)
VIP

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

18. Genţi, geamantane, mape pentru
documente (serviete), poşete, săculeţe,
portofele, bagaje de mână, piele sau imitaţie de
piele, piei de animale, piei brute, cufere (bagaje),
rucsacuri, genţi de pânză, umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice, harnaşament şi articole
de şelărie.

───────

(210) M 2019 03927
(151) 28/05/2019
(732) V.I.P. INDUSTRIES LIMITED, DGP

HOUSE, 5TH FLOOR, 88C OLD
PRABHADEVI ROAD, MUMBAI,
400025, INDIA

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

(540)

VIP

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11;
29.01.12

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

clase:
18. Genţi, geamantane, mape pentru
documente (serviete), poşete, săculeţe,
portofele, bagaje de mână, piele sau imitaţie de
piele, piei de animale, piei brute, cufere (bagaje),
rucsacuri, genţi de pânză, umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice, harnaşament şi articole
de şelărie.

───────
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(210) M 2019 03928
(151) 28/05/2019
(732) SC PIRNEAC CONSULT SRL,

STR. JEPILOR NR. 2, BL. A8,
SC. E, ET. 4, AP. 12, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

AL CAMIN CAFFÉ e CUCINA

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.14

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

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

───────

(210) M 2019 03929
(151) 28/05/2019
(732) BRAVO SHOP DISCOUNT SRL,

ŞOS. GIURGIULUI NR. 126A, BL.
16, SC. 1, ET. 7, AP. 32, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

bravoshop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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, 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 03930
(151) 28/05/2019
(732) SC B.R.T. COMPANY GROUP

SRL, STR. DN 2 NR. 1236,
COMUNA BĂLCESCU, JUDEŢUL
BACĂU, SAT NICOLAE
BĂLCESCU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

AutomobileBacau
Alege ce iti place!

(531) Clasificare Viena: 18.01.09; 26.02.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru,
verde

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

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 03931
(151) 28/05/2019
(732) AKDEMIR PROD SRL, STR.

INDUSTRIALĂ NR. 2, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

demoro BATERII
SANITARE - ROBINETI

(531) Clasificare Viena: 01.15.24; 26.11.13;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.24; 26.04.18;
29.01.13

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

11. Baterii sanitare, robineţi (componente de
instalaţii sanitare).
35. Regruparea în avantajul terţilor a bateriilor
sanitare, a robineţilor (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.

───────

(210) M 2019 03932
(151) 28/05/2019
(732) SC INDUSTRIAL INSTAL SRL,

STR. CAPITAN NICOLAE MIHAI
NR. 6, BL. D6, SC. 1, ET. 1, AP. 3,
JUD. ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
077160, ROMANIA

(540)

Rietti Plastica PRC-C SYSTEM

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

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

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03933
(151) 28/05/2019
(732) S.C. INTENSA MINDSPA SRL,

STR. BUCUREŞTI NR. 74, ET. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

MINDSPA TRAINING
& THERAPY

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben

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

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

pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03934
(151) 28/05/2019
(732) OPERA COMICĂ PENTRU COPII,

CALEA GIULEŞTI NR. 16, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Bucharest Dance Competition
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe
educaţionale, culturale şi de instruire.
41. Educaţie, instruire, servicii culturale,
producţie audio-video, divertisment, activităţi
sportive, educative şi culturale, organizare
de spectacole, ateliere, workshop-uri, inclusiv
servicii de impresariat.

───────

(210) M 2019 03935
(151) 28/05/2019
(732) ALINA LUMINIŢA CIUCU, CALEA

FLOREASCA NR. 70-72, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALINA SORESCU

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 03936
(151) 28/05/2019
(732) CLAUDIA CRISTINA

LADOPOULOUS, STR.
FETIŢELOR NR. 2, ET. 1, AP.
2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bucharest On Track Fest Nice
People, Wonderful Machines

(531) Clasificare Viena: 18.01.21; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.12

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

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

41. Divertisment, activităţi sportive, organizare
evenimente sportive şi de recreacţie.

───────

(210) M 2019 03937
(151) 28/05/2019
(732) LOCALM PRIA S.R.L., STR.

LONDRA NR. 34, CAMERA 2,
CLĂDIREA SECUNDARĂ (CORP
B), SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

localm

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

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

35. Servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, servicii de planificare a
programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing
în cadrul editării produselor software, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzactii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpăratorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare, scrierea
de scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, optimizarea traficului
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site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.

───────

(210) M 2019 03938
(151) 28/05/2019
(732) ASOCIATIA WILDCATS BAIA

MARE, BD. REPUBLICII NR. 8,
AP. 11, JUD. MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS, STR. CALEA
TRAIAN NR. 4A/44, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430253

(540)

Wildcats Baia Mare

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 03.01.22;
03.01.24; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10;
29.01.12

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

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

───────

(210) M 2019 03939
(151) 28/05/2019
(732) HHO AGENT SRL, STR. EUDOXIU

HURMUZAKI NR. 27H, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700540, IAȘI, ROMANIA

(540)

HHO AGENT Reţea
Decarbonizări Internaţională

(531) Clasificare Viena: 18.01.09; 18.01.23;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13

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

clase:
37. Servicii de reparații și întreținere de
automobile.

───────

(210) M 2019 03940
(151) 28/05/2019
(732) Florea Lucian Valentin, STR.

ZORILOR NR. 6C, JUDEŢ
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Prăjim pe bune
în ulei de alune!

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

29. Cartofi pai, gustări pe bază de cartofi,
cartofi prăjiți sub formă de aperitive, cartofi
prăjiți în formă de gofre, chipsuri de cartofi cu
conținut redus de grăsime, hamburgeri de vită,
hamburgeri de carne, hamburgeri de curcan,
hamburgeri din carne de pui, pui preparat,
aripioare de pui, pulpe de pui, carne prăjită de
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pui, pui la grătar (Yakitori), file din piept de pui,
chiftele din carne de pui, bucăți de carne de pui,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), bucățele
de piept de pui pane (nuggets), mâncăruri gătite
constând în principal din carne de pui, aperitive
congelate constând în principal din carne de
pui, mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită fâșii
și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi).

───────

(210) M 2019 03941
(151) 28/05/2019
(732) Florea Lucian Valentin, STR.

ZORILOR NR. 6C, JUDEŢ
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Pui pe bune în ulei de alune!

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

29. Cartofi pai, gustări pe bază de cartofi,
cartofi prăjiți sub formă de aperitive, cartofi
prăjiți în formă de gofre, chipsuri de cartofi cu
conținut redus de grăsime, hamburgeri de vită,
hamburgeri de carne, hamburgeri de curcan,
hamburgeri din carne de pui, pui preparat,
aripioare de pui, pulpe de pui, carne prăjită de
pui, pui la grătar (Yakitori), file din piept de pui,
chiftele din carne de pui, bucăți de carne de pui,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), bucățele
de piept de pui pane (nuggets), mâncăruri gătite
constând în principal din carne de pui, aperitive
congelate constând în principal din carne de
pui, mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită fâșii
și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi).

───────

(210) M 2019 03942
(151) 28/05/2019
(732) Florea Lucian Valentin, STR.

ZORILOR NR. 6C, JUDEŢ
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Cartofi pe bune
în ulei de alune!

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

29. Cartofi pai, gustări pe bază de cartofi,
cartofi prăjiți sub formă de aperitive, cartofi
prăjiți în formă de gofre, chipsuri de cartofi cu
conținut redus de grăsime, hamburgeri de vită,
hamburgeri de carne, hamburgeri de curcan,
hamburgeri din carne de pui, pui preparat,
aripioare de pui, pulpe de pui, carne prăjită de
pui, pui la grătar (Yakitori), file din piept de pui,
chiftele din carne de pui, bucăți de carne de pui,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), bucățele
de piept de pui pane (nuggets), mâncăruri gătite
constând în principal din carne de pui, aperitive
congelate constând în principal din carne de
pui, mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită fâșii
și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi).

───────
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(210) M 2019 03943
(151) 28/05/2019
(732) DANUT GABRIEL AMBROSIE,

STR. FRASINULUI NR. 23, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, 110397, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) DUMITRU ADRIAN FLORINEL
BROJBOIU , BD. REPUBLICII
NR. 212, BL. 212, SC. D, AP.
11, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Crepito Dolceria

(531) Clasificare Viena: 08.01.07; 08.07.17;
26.01.16; 26.01.18; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu cărămiziu,
maro, galben

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Servicii de restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03944
(151) 28/05/2019
(732) AFISPORT AFINITY S.R.L.,

BULEVARDUL UNIRII NR. 17G,
ET.4, AP. 13, JUDEŢ BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, 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)

A AFISPORT.RO
HEALTHY DIVISION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, în special biciclete și
accesorii ale acestora, din producţie proprie şi a
unor terţi, (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, servicii de
vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin
magazine fizice sau online de produse diverse,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate şi promovare, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă, promovare de
bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────
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(210) M 2019 03945
(151) 28/05/2019
(732) GEORGE PĂDURARU, STR.

IZVORUL RECE NR. 7, BL. A8,
SC. 2, ET. 3, AP. 51, SECTOR
4, 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)

FOLLY AUTO www.follyauto.ro

(531) Clasificare Viena: 15.01.01; 27.05.01;
27.05.12; 27.05.17

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

35. Strîngerea la un loc în avantajul terţilor
de automobile și autovehicule (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicată.

───────

(210) M 2019 03946
(151) 28/05/2019
(732) Victor Lorin Purcarea, STR.

CERCULUI NR. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020778,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INTERMED 2019 -
International Conference on

Interdisciplinary Approach in
Medicine and Life Sciences

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 27.07.01

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

clase:
35. Furnizare de servicii de administrare
a cursurilor academice pentru instituții de
învățământ.
41. Instruire și învățământ în domeniul medical
(educaţie).

───────
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(210) M 2019 03947
(151) 28/05/2019
(732) NEVACADEMY SRL, STR.

STEJERISULUI NR. 25, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500122,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NEVACADEMY IN
TOUCH WITH NATURE

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte.
35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 03948
(151) 28/05/2019
(732) DIAL BUSINESS TRADING S.R.L,

STR. AMIRAL IOAN MURGESCU
NR. 21, CAM. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL
BIHOR, 410346 ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Fashion BUY. GET
DRESSED FOR LESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.18;
02.03.23; 26.11.13

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/05/2019

(210) M 2019 03949
(151) 28/05/2019
(732) UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALA A ORASULUI
NOVACI, STR. PARANGULUI NR.
79, JUD. GORJ, NOVACI, GORJ,
ROMANIA

(540)

FESTIVALUL TOCANULUI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.12; 27.05.24; 11.01.02; 11.01.04;
03.04.11; 11.03.18; 01.15.05; 11.01.17;
24.15.01

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

clase:
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, publicare de calendare
de evenimente, coordonare de evenimente
de divertisment, activități culturale, organizarea
de spectacole culturale, activități sportive
și culturale, furnizare de activități culturale,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de activități culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, realizare de
expoziții cu scopuri
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizare de competiții artistice,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, servicii educative, de divertisment și
sportive, organizarea spectacolelor, spectacole
muzicale, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
spectacole de dans, furnizare de servicii de
vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale

───────

(210) M 2019 03951
(151) 28/05/2019
(732) KANDIA DULCE SA, ŞOSEAUA

VIILOR NR. 20, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050156,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3 ,AP. 13, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
BUTOIAȘE

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

30. Cacao, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de patiserie,
ciocolată, produse pe bază de cacao sau
ciocolată, bomboane de ciocolată, produse de
cofetărie din ciocolată conținând praline, glazuri
cu aromă de ciocolată, praline, bomboane,
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată cu
diverse umpluturi, ciocolată umplută, tablete
de ciocolată, tablete de ciocolată cu diverse
umpluturi sau incluzii, bomboane de ciocolată
cu umplutură cu diverse sortimente, umpluturi
pe bază de ciocolată, ornamente din ciocolată
pentru pomul de crăciun, bomboane pentru
pomul de craciun, baton de ciocolată, baton de
ciocolată cu diverse umpluturi, înghețată, biscuiți
de ciocolată, biscuiți, biscuiți din cereale sau
făină,
biscuiți pentru consum uman, biscuiți conținând
ingrediente cu diverse arome, biscuiți dulci
sau săraţi pentru consum uman, cu sau fara
glazură şi / sau umpluturi, dulciuri și biscuiți
tradiționali (produse de patiserie sau cofetărie),
napolitane, biscuiţi cu cremă, brioșe, prăjituri,
băuturi pe bază de sau cu adaos de cafea,
băuturi pe bază de sau cu adaos de cacao,
bauturi conţinând diverse condiment, produse
de patiserie şi cofetărie conţinand cafea, cacao
sau alte condiment, ingrediente principale pentru
prepararea shake-urilor pe bază de cacao sau cu
adaos de cacao, ingrediente pentru prepararea
shake-urilor conţinând diverse arome, ciocolată
caldă, băuturi frapate, cacao pentru prepararea
băuturilor, băuturi pe bază de înghețată, băuturi
din cacao gata preparate, și băuturi pe bază
de cacao si cafea, esențe de ciocolată pentru
prepararea băuturilor, preparate pe bază de
cacao pentru fabricarea băuturilor, preparate sub
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formă de pudră conținând cacao utilizate pentru
prepararea băuturilor.
35. Publicitate, marketing și servicii
promoționale legate de vânzarea ciocolatei și
a produselor pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul ciocolatei
și a produselor pe bază de ciocolată, servicii
de intermediere comerciale în ceea ce privește
vânzarea de ciocolată și produse pe bază
de ciocolată, servicii de import și export de
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, management de birou și de
administrare a afacerilor în domeniul ciocolatei și
a produselor pe bază de ciocolată.

───────

(210) M 2019 03952
(151) 28/05/2019
(732) KANDIA DULCE SA, ŞOSEAUA

VIILOR NR. 20, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050156,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BUTOIAȘE Autentic ROM

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 19.01.01; 26.11.06

(591) Culori revendicate:maro, roşu, galben,
albastru, negru

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

30. Cacao, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de patiserie,
ciocolată, produse pe bază de cacao sau
ciocolată, bomboane de ciocolată, produse de
cofetărie din ciocolată conținând praline, glazuri
cu aromă de ciocolată, praline, bomboane,
batoane

de ciocolată, batoane de ciocolată cu
diverse umpluturi, ciocolată umplută, tablete
de ciocolată, tablete de ciocolată cu diverse
umpluturi sau incluzii, bomboane de ciocolată
cu umplutură cu diverse sortimente, umpluturi
pe bază de ciocolată, ornamente din ciocolată
pentru pomul de crăciun,
bomboane pentru pomul de craciun, baton
de ciocolată, baton de ciocolată cu diverse
umpluturi, înghețată, biscuiți de ciocolată,
biscuiți, biscuiți din cereale sau făină, biscuiți
pentru consum uman, biscuiți conținând
ingrediente cu diverse arome, biscuiți dulci sau
săraţi pentru consum uman, cu sau
fara glazură şi / sau umpluturi, dulciuri și biscuiți
tradiționali (produse de patiserie sau cofetărie),
napolitane, biscuiţi cu cremă, brioșe, prăjituri,
băuturi pe bază de sau cu adaos de cafea,
băuturi pe bază de sau cu adaos de cacao,
bauturi conţinând diverse condiment, produse de
patiserie şi
cofetărie conţinand cafea, cacao sau alte
condiment, ingrediente principale pentru
prepararea shake-urilor pe bază de cacao sau cu
adaos de cacao, ingrediente pentru prepararea
shake-urilor conţinând diverse arome, ciocolată
caldă, băuturi frapate, cacao pentru prepararea
băuturilor, băuturi
pe bază de înghețată, băuturi din cacao gata
preparate, și băuturi pe bază de cacao si cafea,
esențe de ciocolată pentru prepararea băuturilor,
preparate pe bază de cacao pentru fabricarea
băuturilor, preparate sub formă de pudră
conținând cacao utilizate pentru prepararea
băuturilor.
35. Publicitate, marketing și servicii
promoționale legate de vânzarea ciocolatei și
a produselor pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul ciocolatei
și a produselor pe bază de ciocolată, servicii
de intermediere comerciale în ceea ce privește
vânzarea de ciocolată și produse pe bază
de ciocolată, sericii de import și export de
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, management de birou și de
administrare a afacerilor în domeniul ciocolatei și
a produselor pe bază de ciocolată.

───────
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(210) M 2019 03953
(151) 28/05/2019
(732) DENTAL - ALEX SRL, STR.

CARPAŢILOR NR. 7, BL. S2, AP.
1, JUD. BRAŞOV , BRAŞOV ,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

Dental Alex

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
propriu, alte site-uri ale tertilor ori platforme
specializate sau online, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii, inclusiv
online, informaţii, sfaturi comerciale şi servicii
de asistenţă comercială şi consultanţă pentru
consumatori, toate aceste activităţi în legătură cu
domeniul medical stomatologic.
44. Servicii medicale stomatologice, cu
activităţi specifice, cum sunt: servicii de
stomatologie, tehnică dentară, radiografii
dentare, servicii chirurgicale, implantologie,
tratamente stomatologice, ortodonţie, asistenţă
medicală stomatologică.

───────

(210) M 2019 03954
(151) 28/05/2019
(732) ANDREIA IRINA SOFRON,

STR. SOLD. ION COMAN NR.
69, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Life is full of colors
Just MIX & MATCH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.17; 22.01.15; 22.01.25

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

41. Servicii specifice unei formații muzicale,
spectacole susţinute de o formație
muzicală, divertisment, susținerea de
concerte, reprezentații artistice, organizarea
de evenimente, activități şi proiecte culturale,
sociale, recreative, umanitare şi de divertisment,
organizarea de ateliere în scop cultural şi
educativ, realizarea de emisiuni de radio şi
televiziune.

───────
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(210) M 2019 03955
(151) 28/05/2019
(732) ANDREIA IRINA SOFRON,

STR. SOLD. ION COMAN NR.
69, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

COPII PENTRU COPII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.18; 26.04.18; 02.05.23;
02.09.01

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

36. Coordonarea evenimentelor şi activităților de
strângere de fonduri caritabile pentru copii.

───────
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COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2019 01505
(151) 27/03/2018
(732) Amazon Europe Core S.à.r.l.,

38 AVENUE JOHN F. KENNEDY,,
LUXEMBOURG, L-L-1855,
LUXEMBURG

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

(540)
SOLIMO

 
 Se invoca prioritatea nr. TT-53705/26.02.2018
Trinidad and Tobago 
 
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, carne de pasăre şi vânat, peşte, cu
excepţia celui viu, extracte din carne, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, produse lactate,
cu excepția îngheţatei, îngheţatei din lapte şi
iaurtului congelat, uleiuri şi grăsimi comestibile,
ajvar (pastă de ardei conservată), albumină
pentru uz culinar, lapte de albumină, alginaţi
pentru uz culinar, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu
viu, pastă de anşoa, măduvă de animale, de
uz alimentar, piure de mere, bacon, fasole în
conservă, caltaboş cu sânge, ulei de oase
comestibil, supe, bulion, concentrate (bulion),
unt, caviar, mezeluri, brânzeturi, scoici, moluşte
comestibile, cu excepţia celor vii, unt de cacao
destinat utilizării ca aliment, unt de cocos
destinat utilizării ca aliment, nuci de cocos
uscate, grăsime de cocos, ulei de cocos pentru
alimente, fructe, gătite, lapte condensat, ulei de
porumb pentru alimente, compot de merişoare,
raci, cu excepţia celor vii, smântână (produse
lactate), crochete din pui, carne sau peşte,
crustacee, cu excepţia celor vii, lapte bătut,
curmale preparate şi curmale uscate, cuiburi de
păsări, comestibile, grăsimi comestibile, uleiuri
de uz alimentar, amestecuri cu conţinut de
grăsime destinate utilizării ca produse tartinabile
pe felii de pâine, materii grase pentru fabricarea
de grăsimi comestibile, file de peşte, făină de
peşte pentru consum uman, pateuri de peşte,
peşte conservat, conserve de peşte, 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, înăbuşite,
fructe în conservă, carne de vânat, gelatine
nearomate şi neîndulcite, castraveciori, ghimbir
[dulceaţă], jambon, hering, nu viu, humus [pastă
de năut], ihtiocol de uz alimentar, gemuri, jeleuri

comestibile, kefir (băutură din lapte), kimchi,
kumys sub formă de lapte de iapă fermentat,
untură pentru gătit, lecitină pentru uz culinar,
linte, 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, marmeladă, cărnuri, aspic
de carne, carne conservată, carne gătită, la
conservă, băuturi pe bază de lapte, fermenţi de
lapte pentru uz culinar, produse lactate, fără a
include iaurtul congelat, îngheţata şi îngheţata
din lapte, shake-uri din lapte, midii, nu vii, lichior
de ouă non-alcoolic, nuci preparate, ulei de
măsline comestibil, măsline conservate, ceapă,
conservată, 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,
murături, polen preparat pentru alimentaţie,
carne de porc, chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi,
chiftele din cartofi, carne de pasăre, prafuri de
ouă, languste, cu excepția celor vii, preparate
pentru obţinerea bulionului, preparate pentru
supe, usturoi conservat, icre de peşte, preparate,
seminţe, preparate, seminţe de floarea soarelui,
preparate, prostokvasha (lapte acru), stafide,
ulei de rapiţă comestibil, cheag, ryazhenka,
somon, nu viu, peşte sărat, carne sărată,
sardine, nu vii, varză murată, cârnaţi, cârnaţi în
aluat, castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare pentru alimente, ulei de susan pentru
alimente, testacee, cu excepţia celor vii, creveţi,
cu excepţia celor vii, crisalide de viermi de
mătase, pentru consum uman, smetana, ouă de
melci pentru consum uman, supe, lapte de soia,
languste, cu excepţia celor vii, seu comestibil,
ulei de floarea-soarelui comestibil, tahini, varec
fript, comestibil, tofu, suc de 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, zer, frişcă, albuş de ouă,
iaurt, gălbenuş de ou, alge preparate pentru
alimentaţie umană, sfeclă procesată, citrice
preparate, nuci de cocos preparate, nuci de cola
prelucrate, alune de pădure preparate, boabe
de ienupăr prelucrate, ardei, preparaţi, ulei de
porumb alimentar, urzici prelucrate, portocale,
preparate, rădăcini prelucrate de uz alimentar,
lianţi pentru îngheţată, și anume, gălbenuş de
ou şi lecitină pentru uz culinar, frişcă lichidă sau
praf pentru cafea, cine preambalate care conţin
în principal fructe de mare, cine preambalate
constând în principal din vânat, gustări pe bază
de carne, amestec de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, gustări, şi anume gustări pe bază de
fructe, gustări pe bază de carne, gustări pe bază
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de fructe cu coajă lemnoasă, gustări pe bază de
cartofi, gustări pe bază de soia și gustări pe bază
de legume, untură, paste tartinabile, și anume,
paste tartinabile din pește, produse tartinabile
din fructe, paste tartinabile din fructe de mare,
cremă de alune, produse tartinabile din lămâie,
unt de arahide, produse tartinabile pe bază de
legume, produse lactate tartinabile, paste de
carne, brânză tartinabilă, produs tartinabil pe
bază de peşte afumat, creme tartinabile pe bază
de usturoi, jeleuri comestibile, produse tartinabile
pe bază de trufe, cremă tartinabilă pe bază
de grăsimi comestibile, gemuri, fructe, gătite,
margarină, băuturi pe bază de lapte care conţin
concentrate de lapte, lapte de migdale (băutură),
băutură nealcoolică cu lapte de arahide, nefiind
înlocuitor de lapte.
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină, îngheţată sub
formă de dulciuri, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, otet,
sosuri, mirodenii, gheaţă, ienibahar, produse
de cofetărie pe bază de migdale, paste de
migdale, seminţe de anason folosite ca arome
pentru alimente şi băuturi, preparate aromatice
pentru alimente sub formă de condimente, cafea
artificială, praf de copt, bicarbonat de sodiu
alimentar (bicarbonat folosit pentru copt), făină
de fasole, oţet de bere, lianţi pentru îngheţată
pe bază de amidon, pesmet din pâine, glazură
pentru prăjituri, pudră pentru tort sub formă de
făină pentru tort, capere, caramele (bomboane),
sare de ţelină, gumă de mestecat, înlocuitori de
cafea pe bază de cicoare, cipsuri, şi anume,
cipsuri din pâine, chipsuri de porumb, chipsuri
pe bază de făină, chipsuri pe bază de cereale,
fulgi pita, chipsuri cu covrigei, fulgi de orez,
chipsuri tortilla, ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte, spume de ciocolată, chow-chow, chutneys
(condimente), scorţişoară (mirodenii), cuişoare,
cacao, băuturi pe bază de cacao, băuturi din
cacao cu lapte, cafea, băuturi pe bază de
cafea, băuturi din cafea cu lapte, arome de
cafea folosite la fabricarea de băuturi alimentare,
condimente, şi anume, sosuri întrebuințate sub
formă de condimente, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, sare de bucătărie, porumb
măcinat, porumb prăjit, cuş-cuş (griş), biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), cremă tartar pentru
uz culinar, curry (condiment), creme din ouă şi
lapte, sosuri pentru salate, gheaţă comestibilă,
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurior esenţiale, fermenţi
pentru paste folosiți drept condiment, arome
alimentare, altele decât uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, altele decât uleiurile esenţiale,
arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile

esenţiale, iaurt înghețat, coulis de fructe (sosuri),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), ierburi
de grădină, conservate, condimente cu ghimbir,
glucoză pentru uz culinar, aditivi pe bază de
gluten pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), glazură pentru şuncă, miere,
îngheţată, gheaţă pentru băuturile răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
infuzii din plante şi ceai, nemedicinale, ketchup
(sos), agenţi de dospire pentru alimente, seminţe
de in pentru consum uman, drajeuri, altele decât
cele pentru uz medical, macaroane, extract de
malţ alimentar, malţ alimentar pentru consum
uman, maltoză, marinate, maioneză, făină, şi
anume făină de fasole, făină de biscuiți crocanți
din porumb, mălai şi făină de muştar, sosuri
pentru carne, plăcinte cu carne, produse pentru
frăgezit carne, de uz casnic, mentă pentru
utilizare în cofetărie, melasă alimentară, făină
de muştar, îndulcitori naturali, alimente preparate
pe bază de tăieţei, tăiţei, nucşoară, zahăr
de palmier, clătite, paste, sos pentru paste,
piper, bomboane cu mentă, boia, sos pesto,
pizza, floricele de porumb, făină de cartofi,
pudre pentru îngheţate, preparate pe bază
de amidon pentru a stabiliza frişca, budinci,
quiche (tarte sărate), ravioli, relish (condiment),
gustări pe bază de orez, turte din orez, lăptişor
de matcă pentru uz alimentar, şofran utilizat
ca mirodenie alimentară, sago, sare pentru
conservarea alimentelor, agenți de legare pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, mirodenii, algă
marină pentru uz culinar, şerbeturi [îngheţată],
pastă din boabe de soia, făină de soia, sos de
soia, spaghete, pachețele de primăvară, seminţe
de anason stelat, amidon alimentar, zahăr, sushi,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos de roşii, tortillas, turmeric, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru alimente sau băuturi,
vanilină destinată utilizării ca aromă alimentară,
preparate vegetale folosite ca substituenţi pentru
cafea, fidea (tăiţei), oţet, vafe, gofre, făină
de grâu, drojdie, gelatine aromate şi îndulcite,
malţ pentru uz alimentar, extract de conuri
de hamei folosit ca aromă pentru alimente
şi băuturi, extract de hamei folosit ca aromă
pentru alimente şi băuturi, seminţe de susan
prăjite şi măcinate, grâu prelucrat, glazuri din
cremă de unt, umpluturi pe bază de cremă de
unt, pentru prăjituri, făină de porumb, cereale
prelucrate, şi anume orz, amestecuri de tipul
concentratelor, siropurilor sau pudrelor utilizate
în prepararea de băuturi pe bază de ceai, cafea
şi cacao, cereale, batoane de cereale, terci de
ovăz, produse de patiserie pentru prăjitoare de
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pâine, burritos (mâncare mexicană) pentru mic
dejun, produse crocante pe bază de mazăre,
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de semințe, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie), gustări, şi anume gustări pe bază de
cereale, gustări din porumb, gustări pe bază
de semințe, gustări pe bază de müsli, gustări
pe bază de orez şi gustări pe bază de grâu,
produse tartinabile, şi anume creme tartinabile
pe bază de ciocolată, creme pe bază de ketchup,
creme pe bază de maioneză şi creme tartinabile
dulci (miere), alimente congelate, şi anume aluat
congelat pentru biscotti, aluat congelat pentru
negrese, aluat congelat pentru biscuiţi/fursecuri,
torturi/prăjituri îngheţate, produse de cofetărie
îngheţate, creme congelate, aluat îngheţat,
glazuri îngheţate, acadele congelate, produse
de patiserie congelate, prăjituri congelate, foi
de patiserie congelate, pizza congelată, orez
congelat preparat, alimente congelate, şi anume,
sandvișuri pentru micul dejun, biscuiţi/fursecuri,
amestecuri pentru prepararea aluaturilor de copt,
amestecuri pentru produse coapte, chipsuri de
ciocolată, covrigei, aluat refrigerat şi congelat,
chifle de pâine refrigerate şi congelate, chifle,
sirop, piccalilli (murături asortate), făină de nucă
de cocos.
31. Fructe şi legume proaspete, seminţe, şi
anume, seminţe pentru agricultură, semințe de
cultură, grăunţe (seminţe), seminţe de flori,
seminţe comestibile brute, grăunţe pentru păsări,
seminţe de grâu, seminţe de iarbă, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ sub
formă de cereale neprelucrate pentru fabricarea
berii şi distilare, alge pentru consum animal, alge
neprocesate pentru consum uman, algarovilla
(roşcove de Chile) pentru consum animal,
migdale (fructe), proaspete, plante de aloe
vera vii, produse alimentare şi hrană pentru
animale, deşeuri de trestie de zahăr (materie
primă), orz neprocesat, fasole, proaspătă, sfecle
neprelucrate, sfecle proaspete, fructe de pădure,
fructe proaspete, băuturi pentru animale de
companie, hrană pentru păsări, urluială (hrană
pentru animale), castane proaspete, cicoare,
proaspătă, brazi de Crăciun tăiaţi, brazi de
Crăciun naturali, citrice, proaspete, boabe de
cacao crude, coajă de nuca de cocos, nuci
de cocos proaspete, nuci de cola proaspete,
copră, castraveţi proaspeţi, os de sepie pentru
păsări, biscuiţi pentru câini, borhot, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, peşte,
viu, făină de peşte pentru consum animal,
flori uscate pentru decorare, flori, naturale,
nutreţ, fructe proaspete, ierburi de grădină,
proaspete, grăunţe pentru consum animal,
struguri proaspeţi, fân, alune proaspete, conuri
de hamei neprelucrate, hamei, boabe de ienupăr

neprelucrate, praz proaspăt, lămâi proaspete,
linte proaspătă, salată verde proaspătă, seminţe
de in pentru consum animal, făină din seminţe
de in pentru consum animal, homari vii, boabe
de roşcove, în formă brută, turte de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, reziduuri de fructe/tescovină, şi anume
reziduu de fructe presate, dovlecei proaspeţi,
făină de peşte, făină de arahide, făină de
in şi făină de seminţe de in pentru animale,
ciuperci proaspete, midii vii, urzici neprelucrate,
nuci neprelucrate, turte de oleaginoase pentru
consum animal, măsline proaspete, cepe, fiind
legume proaspete, portocale, stridii vii, arbori
de palmier, vii, frunze de palmier, turtă de
arahide pentru animale, făină de arahide
pentru animale, arahide proaspete, mazăre
proaspată, plante de ardei, vii, hrană pentru
animale de companie, plante naturale, plante
uscate pentru decorare, polen sub formă
de materie primă de uz industrial, cartofi
proaspeți, scoarţe de copac brute, poșircă/
reziduu de vinificaţie rămas după distilare
pentru consum animal, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje pentru animale,
orez neprelucrat, rădăcinoase brute pentru
alimente, orz neprelucrat, susan comestibil,
neprelucrat, moluşte vii, neprelucrate, ouă de
viermi de mătase, viermi de mătase, vii,
gazon natural, spanac proaspăt, trestie de
zahăr, trufe proaspete, legume proaspete, butuci
de viţă-de-vie, vii, grâu neprelucrat, germeni
de grâu pentru consum animal, ghirlande/
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal, peşte viu, anşoa, vii, heringi, vii,
somon, viu, sardine, vii, curmale, şi anume,
curmale proaspete, curmale crude şi curmale
neprelucrate, amestec de băuturi cu electroliţi
pentru animale de companie, aşternut pentru
animale de companie, nisip aromat [litieră]
pentru animale de companie, gustări pentru
animale de companie.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, şi anume, băuturi
răcoritoare, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, şi anume, concentrate şi pulberi,
apă gazoasă (sifon), băuturi din aloe vera,
nealcoolice, aperitive nealcoolice, bere, must
de bere, cidru nealcoolic, coctail-uri nealcoolice,
esențe pentru prepararea de băuturi nealcoolice,
nu sub formă de uleiuri esențiale, extracte
din hamei pentru fabricarea berii, suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere de
ghimbir, must de struguri, nefermentat, băuturi
izotonice, kvass, limonade, apă lithia (bogată
în litiu), bere din malţ, must de malţ, apă
minerală (băuturi), must, băuturi nealcoolice, şi
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anume aromatizate cu ceai sau cafea, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, băuturi nealcoolice din suc de fructe,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, sirop
de migdale pentru fabricarea băuturilor, tablete
pentru băuturi efervescente, prafuri pentru
prepararea băuturilor efervescente, produse
pentru fabricarea de sifon, preparate pentru
fabricarea de băuturi nealcoolice, şi anume
băuturi răcoritoare şi băuturi din fructe, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, nu sub formă de
uleiuri esenţiale, produse pentru fabricarea de
apă minerală, sarsaparilla (băuturi nealcoolice),
apă seltzer, smoothie-uri, apă carbogazoasă,
sorbeturi sub formă de băuturi, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de masă,
băuturi pe bază de suc de roşii, băuturi pe
bază de suc de legume, apă, băuturi, băuturi
pe bază de zer, extracte de conuri de hamei
pentru prepararea berii, extracte de hamei pentru
prepararea berii, cocktail-uri, nealcoolice, apă cu
arome, concentrate de sucuri de fructe, băuturi,
nu din fructe, băuturi pentru sportivi, băuturi
energizante, amestecuri pentru prepararea de
băuturi, sucuri îmbuteliate, apă îmbuteliată,
băuturi sărace în calorii.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinului,
vinului spumant și a cidrurilor concentrate,
esenţe alcoolice, extracte alcoolice, anason
[lichior], aniset (lichior), băuturi aperitiv, arak
(băutură), bitter alcoolic, coniac, cocktail-uri
alcoolice preparate, curaçao, digestive sub
formă de lichioruri şi băuturi spirtoase, băuturi
distilate, şi anume, lichior, extracte din fructe,
alcoolice, gin, hidromel (mied), kirsch (vişinată),
lichioruri, nira (băutură alcoolică pe bază de
trestie din zahăr), lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, băuturi spirtoase, vodcă, whisky, rachiu
din reziduuri de fructe, niciunul din produsele
menționate făcând referire la vinuri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor, funcții de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ
online cu amănuntul în legătură cu, săpun
dezinfectant, detergenţi pentru mașina de spălat
vase, săpun, săpun lichid, săpunuri de mâini,
pudra de săpun pentru rufe, detergenți pudră
pentru maşina de spălat, balsam pentru ţesături,
detergenţi de rufe pentru curăţare de uz menajer,
produse pentru curăţat geamurile, produse
pentru curăţarea mobilierului, produse de curăţat
pentru sticlă, produse de curățat pentru toalete,
produse pentru curăţarea tapiţeriei, produse
de curăţare sub formă de spray de uz
casnic, produse de curăţare sub formă de

spray pentru materiale textile, pudre pentru
bebeluşi, şerveţele igienice pentru bebeluşi,
uleiuri pentru bebeluşi, loţiuni pentru bebeluşi,
şampoane pentru bebeluşi, balsam pentru păr
destinat bebeluşilor, produse pentru îngrijirea
bebelușilor, servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul în
legătură cu, cremă împotriva iritaţiilor provocate
de scutec, apreturi naturale pentru spălarea
rufelor, şampon, balsam pentru păr, șampon
pentru păr, ulei de baie, uleiuri de păr,
preparate pentru protecție solară puternică sau
totală care blochează razele UV (sunblock),
preparate pentru protecţie solară care absorb/
filtrează razele UV (sunscreen), preparate
pentru protecţie solară rezistente la apă, geluri
pentru bronzare, creme folosite după expunerea
la soare, loţiuni folosite după expunerea la
soare, preparate pentru protecţie solară, loțiuni
pentru protejare împotriva soarelui, spray-uri de
protecţie solară, servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul
în legătură cu, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, produse de înălbire de
uz casnic, odorizante de casă, produse de
curăţare pentru uz casnic, substanțe de curățare
pentru uz casnic, preparate pentru îndepărtarea
petelor pentru utilizare pe articole de menaj,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii
de comerţ online cu amănuntul în legătură
cu, dezinfectante, produse dezinfectante de
spălat pe mâini, produse dezinfectante de uz
menajer, pudre medicinale pentru bebeluși, ulei
medicinal pentru bebeluşi, tampoane pentru
menstruaţie, absorbante sanitare, prosoape
sanitare, scutece pentru bebeluşi, scutece din
hârtie, scutece de unică folosinţă, scutece
din hârtie pentru sugari, truse de prim ajutor,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ online cu amănuntul în legătură cu,
absorbante pentru igiena feminină, produse
dezinfectante de uz menajer, produse pentru
odorizarea aerului, produse pentru purificarea
aerului, produse pentru dezodorizarea aerului,
preparate dezodorizante universale de uz
menajer, comercial sau industrial, tacâmuri,
tacâmuri destinate utilizării de către bebeluşi,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii
de comerţ online cu amănuntul în legătură
cu, veselă şi tacâmuri din plastic, de unică
folosinţă sub formă de tacâmuri în sensul
cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor, șervețele de
masă din hârtie, şerveţele de unică folosinţă,
saci de gunoi, filtre de cafea din hârtie, farfurii,
farfurii din hârtie, articole de masă din porţelan,
farfurii de unică folosinţă, servicii de comerţ
cu amănuntul şi servicii de comerţ online cu
amănuntul în legătură cu, aparate de cafea cu
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filtru, neelectrice, aparate de cafea cu filtru,
nu din hârtie, sub formă de componente de
cafetiere neelectrice, pahare de hârtie şi pahare
din plastic, Ajvar (pastă de ardei în conservă),
albumină pentru uz culinar, lapte de albumină,
alginați pentru uz culinar, migdale, măcinate,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii
de comerţ online cu amănuntul în legătură
cu, aloe vera preparată pentru consum uman,
anşoa (nu vie), piure de mere, bacon (slănină),
fasole conservată, caltaboş cu sânge , ulei
de oase, comestibil, supe, bulion, concentrate
(bulion), unt, cremă de unt, caviar, mezeluri,
brânzeturi, scoici (nu vii), unt de cacao, servicii
de comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ
online cu amănuntul în legătură cu, unt de
cocos, nucă de cocos, uscată, grăsime din nucă
de cocos, ulei de nucă de cocos, compoturi,
lapte condensat, ulei de porumb, compot de
merișoare, raci (nu vii), smântână (produse
lactate), crochete, crustacee (nu vii), lapte bătut,
curmale, cuib de pasăre, comestibile, grăsimi
comestibile, uleiuri comestibile, ouă, servicii de
comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ
online cu amănuntul în legătură cu, amestecuri
cu conţinut de grăsime destinate utilizării ca
produse tartinabile pe felii de pâine, materii
grase pentru fabricarea de grăsimi comestibile,
file de peşte, făină de peşte pentru consum
uman, pateuri de peşte, pește, cu excepția
celui viu, peşte conservat, conserve de peşte,
mâncăruri pe bază de peşte, servicii de comerţ
cu amănuntul şi servicii de comerţ online cu
amănuntul în legătură cu, fructe glazurate, fructe
congelate, gustări pe bază de fructe, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coji de fructe, fructe
conservate, fructe conservate in alcool, pulpă
de fructe, salate de fructe, fructe înăbușite,
fructe în conservă, carne de vânat, gelatină,
castraveciori, ghimbir (dulceaţă), jambon, hering
(nu viu), servicii de comerţ cu amănuntul şi
servicii de comerţ online cu amănuntul în
legătură cu, humus (pastă de năut), ihtiocol de
uz alimentar, gemuri, jeleuri comestibile, chefir
(băutură din lapte), kimchi (fel de mâncare pe
bază de legume fermentate), lapte de iapă
fermentat (băutură din lapte)/cumâs (băutură din
lapte), untură pentru gătit, lecitină pentru uz
culinar, linte conservată, ulei din semințe de in
pentru uz culinar, ficat, pate de ficat, homari, cu
excepția celor vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, margarină, marmeladă,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ online cu amănuntul în legătură cu,
carne, extracte din carne, aspic de carne,
carne conservată, carne la conservă, lapte,
băuturi pe bază de lapte, predominând laptele,
fermenţi de lapte pentru uz culinar, produse

lactate, shake-uri din lapte, ciuperci conservate,
midii (nu vii), lichior de ouă non-alcoolic,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii
de comerţ online cu amănuntul în legătură
cu, nuci preparate, ulei de măsline comestibil,
măsline conservate, ceapă, conservată, stridii
(nu vii), ulei de miez de palmier (alimentație),
ulei de palmier (alimentație), unt de arahide,
arahide, prelucrate, mazăre conservată, pectină
pentru uz culinar, piccalilli (murături asortate),
murături, polen preparat pentru alimentaţie,
carne de porc, servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul
în legătură cu, chipsuri de cartofi, fulgi de
cartofi, chiftele din cartofi, carne de pasăre
(nu vie), prafuri de ouă, languste, cu excepția
celor vii, preparate pentru obţinerea bulionlui,
preparate pentru supe, usturoi conservat, icre
de peşte, preparate, seminţe prelucrate, servicii
de comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ
online cu amănuntul în legătură cu, seminţe de
floarea-soarelui prelucrate, prostokvasha (lapte
acru), stafide, ulei de rapiţă comestibil, cheag,
ryazhenka, somon (nu viu), peşte sărat, cărnuri
sărate, sardine (nu vii), varză murată, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, castraveţi de mare (nu vii),
extracte din alge de mare pentru alimente, ulei
de susan, moluşte (nu vii), creveţi (nu vii),
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ online cu amănuntul în legătură cu,
crisalide de viermi de mătase pentru consum
uman, smetana (smântână), ouă de melci pentru
consum, supe, boabe de soia, conservate,
alimentare, lapte de soia, languste (nu vii),
seu alimentar, ulei de floarea-soarelui alimentar,
tahini (pastă din seminţe de susan), varec fript,
comestibil, tofu, servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul în
legătură cu, suc de 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,
legume, conservate, legume, la conservă, zer,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ online cu amănuntul în legătură cu,
frişcă, albuş de ou, iaurt, gălbenuş de ou,
ienibahar, produse de cofetărie pe bază de
migdale, pastă de migdale, anason (seminţe),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, bicarbonat, făină de orz, făină
de fasole, propolis, oţet de bere, servicii de
comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ
online cu amănuntul în legătură cu, lianţi
pentru îngheţată, pâine, chifle, pesmet din
pâine, brioşe, glazuri pentru prăjituri, amestecuri
pentru prăjituri (sub formă de pudră), torturi/
prăjituri, bomboane, capere, caramele, sare cu
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aromă de ţelină, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, preparate din cereale,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), gumă de
mestecat, cicoare, chipsuri, servicii de comerţ
cu amănuntul şi servicii de comerţ online cu
amănuntul în legătură cu, ciocolată, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
spume de ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi pe bază de
cacao, băuturi din cacao cu lapte, servicii de
comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ online
cu amănuntul în legătură cu, cafea, băuturi
pe bază de cafea, băuturi din cafea cu lapte,
arome de cafea, condimente, dulciuri, dulciuri
pentru decorarea pomului de Crăciun, biscuiţi/
fursecuri, sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină
de porumb, porumb, măcinat, porumb, prăjit,
cuş-cuş (griș), servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul în
legătură cu, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
cremă tartar de uz culinar, orz măcinat, ovăz
măcinat, curry (mirodenie), cremă din ouă și
lapte, spume de desert (dulciuri), aluat, sosuri
pentru salate, gheaţă comestibilă, esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi uleiurilor esenţiale, mâncăruri pe bază
de făină, fermenţi pentru paste, servicii de
comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ online
cu amănuntul în legătură cu, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, arome, altele decât
uleiuri esenţiale, pentru băuturi, arome, altele
decât uleiuri esenţiale, pentru torturi/prăjituri,
produse de morărit, fondante (cofetărie), iaurt
îngheţat, Coulis de fructe (sosuri), jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), ierburi de gradină,
conservate, ghimbir (mirodenie), turtă dulce,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ online cu amănuntul în legătură cu,
glucoză pentru uz culinar, aditivi pe bază de
gluten pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, siropuri și melasă, șroturi
pentru consum uman, terci alimentar pe bază
de lapte, halva, glazură pentru şuncă, batoane
de cereale bogate în proteine, Hominy (boabe
de porumb uscate şi tratate, făină din boabe
de porumb uscate şi tratate (hominy), miere,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ online cu amănuntul în legătură cu, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, gheaţă, naturală sau
artificială ceai cu gheaţă, infuzii, nemedicinale,
ketchup (sos), maia (ferment), seminţe de in
pentru consum uman, lemn dulce (produse
de cofetărie), drajeuri romboidale (cofetărie),
macaroane, pricomigdale (macaroons, produse
de patiserie), servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul în

legătură cu, biscuiţi cu malţ, extras de malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, făină, sosuri
pentru carne, plăcinte cu carne, agenţi de
frăgezire a cărnii, pentru uz casnic, mentă
pentru produse de cofetărie, melasă alimentară,
muesli, muştar, făină de muştar, îndulcitori
naturali, servicii de comerţ cu amănuntul şi
servicii de comerţ online cu amănuntul în
legătură cu, mâncăruri 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,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de patiserie,
pateuri (patiserie), produse de cofetărie pe
bază de arahide, piper, bomboane cu mentă,
boia (asezonare), sos pesto, servicii de comerţ
cu amănuntul şi servicii de comerţ online
cu amănuntul în legătură cu, biscuiţi petit-
beurre, petits fours (prăjiturele), plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi pentru uz
alimentar, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, produse pentru a stabiliza frişca bătută,
budinci, quiche (tartă), ravioli, relish (condiment),
orez, gustări pe bază de orez, prăjituri de
orez, lăptişor de matcă, pișcoturi, şofran, sago,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ online cu amănuntul în legătură cu,
sare pentru conservarea alimentelor, sandvişuri,
sosuri (condimente), agenţi de legare pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse
de asezonare, algă marină (condiment), griş,
șerbeturi (înghețată), pastă din boabe de soia,
făină de soia, sos de soia, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, servicii de comerţ
cu amănuntul şi servicii de comerţ online cu
amănuntul în legătură cu, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), zahăr, sushi, dulciuri
(bomboane), tabbouleh (salată libaneză), tacos,
tapioca, făină de tapioca de uz alimentar, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roșii, tortillas,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii
de comerţ online cu amănuntul în legătură
cu, turmeric de uz alimentar, pâine nedospită,
cafea neprăjită, vanilie, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, fidea (tăiţei), oţet,
vafe, gofre, făină de grâu, germeni de grâu
pentru consum uman, drojdie, servicii de comerţ
cu amănuntul şi servicii de comerţ online cu
amănuntul în legătură cu, alge pentru uz în
alimentaţia oamenilor şi animalelor, algarovilla
pentru consum animal, migdale (fructe), plante
de aloe vera, preparate pentru îngrăşarea
animalelor, hrană pentru animale, nisip aromat
(aşternut) pentru animale de companie, deşeuri
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de trestie de zahăr (materie primă), orz, fasole,
proaspătă, sfeclă, fructe de pădure, servicii
de comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ
online cu amănuntul în legătură cu, fructe
proaspete, băuturi pentru animale de companie,
hrană pentru păsări, tărâţe de grâu, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, bulbi, tufe, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare, salată de cicoare, pomi de Crăciun,
citrice, servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii
de comerţ online cu amănuntul în legătură
cu, boabe de cacao, brute, coajă de nucă
de cocos, nuci de cocos, nuci de cola copră,
raci, vii, crustacee, vii, castraveţi, proaspeţi, os
de sepie pentru păsări, biscuiţi pentru câini,
borhot, obiecte comestibile de mestecat pentru
animale, ouă pentru incubaţie, fertilizate, servicii
de comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ
online cu amănuntul în legătură cu, peşte, viu,
făină de peşte pentru consum animal, făină
de in [nutreţ], flori, uscate, pentru decorare,
flori, naturale, nutreţ/hrană pentru animale/
furaj, fructe, proaspete, ierburi de grădină,
proaspete, grăunţe (cereale), grăunţe pentru
consum animal, struguri, proaspeți, șroturi
pentru păsări, fân, alune de pădure, servicii
de comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ
online cu amănuntul în legătură cu, conuri de
hamei, hamei, boabe de ienupăr, praz, proaspăt,
lămâi, proaspete, linte, proaspătă, salată verde,
proaspătă, oxid de calciu pentru furaj, seminţe
de in pentru consum animal, făină din seminţe
de in pentru consum animal, homari, vii, boabe
de roşcove, în formă brută, porumb, turtă de
porumb pentru vite, malţ pentru fabricarea berii
şi distilare, servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul
în legătură cu, reziduuri de fructe/tescovină,
dovlecei, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci (fructe), ovăz,
turtă de oleaginoase/turtă pentru vite, măsline,
proaspete, cepe, legume proaspete, portocale,
stridii, vii, servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul în
legătură cu, arbori de palmier, frunze de palmier,
turtă de arahide pentru animale, făină de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei [plante], hrană pentru animale
de companie, conuri de pin, seminţe de plante,
plante, plante, uscate, pentru decorare, polen,
cartofi, proaspeți, păsări de curte, vii, servicii
de comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ
online cu amănuntul în legătură cu, reziduuri
din cereale pentru consum animal, rubarbă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,

rădăcinoase alimentare, tufe de trandafiri, plută
brută, secară, castraveţi de mare, vii, seminţe
germinate pentru uz botanic, răsaduri, susan,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii
de comerţ online cu amănuntul în legătură
cu, moluşte vii, spanac, proaspăt, languste,
vii, trestie de zahăr, trufe, proaspete, legume,
proaspete, butuci de viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, coroane din
flori naturale, drojdie pentru consum animal,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, servicii de comerţ cu
amănuntul şi servicii de comerţ online cu
amănuntul în legătură cu, bere, must de bere,
nealcoolic, cocteiluri, nealcoolice, esenţe pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, suc de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere din ghimbir, must de
struguri, nefermentat, băuturi izotonice, kvass/
cvas [băuturi nealcoolice], limonade, servicii de
comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ online
cu amănuntul în legătură cu, apă care conţine
oxid de litiu, bere din malţ, must din malţ,
lapte de migdale, apă minerală, must, băuturi
nealcoolice, extracte de fructe nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, sirop
de migdale, pastile pentru băuturi efervescente,
lapte de arahide, servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul
în legătură cu, pulberi pentru prepararea
de băuturi efervescente, produse pentru
fabricarea apei gazoase, preparate pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru pregătirea
lichiorurilor, preparate pentru fabricarea apei
minerale, sarsaparilla (băuturi nealcoolice),
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ online cu amănuntul în legătură cu, sifon,
smoothie-uri, apă carbogazoasă, sorbeturi sub
formă de băuturi, siropuri pentru băuturi, siropuri
pentru limonade, apă de masă, suc de roşii,
sucuri de legume [băuturi], apă (băuturi), băuturi
din zer, băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
vinurilor, vinurilor spumante și/sau a cidrurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ online cu amănuntul în legătură cu,
esenţe alcoolice, extracte alcoolice, anason
[lichior], aniset (lichior), aperitive, arac/arak
(băutură libaneză din anason), bitter (băuturi),
coniac, coctail-uri, curaçao, digestive sub formă
de lichioruri şi băuturi spirtoase, băuturi distilate,
extracte din fructe, alcoolice, servicii de comerţ
cu amănuntul şi servicii de comerţ online cu
amănuntul în legătură cu, gin, hidromel (mied),
kirsch (vişinată), lichioruri, nira (băuturi alcoolice
pe bază de trestie din zahăr), lichioruri de
mentă, perry (rachiu de pere), piquette (rachiu de
drojdie), băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
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decât cele pe bază de bere, alcool din orez,
rom, sake, băuturi spirtoase, vodcă, whisky,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ online cu amănuntul în legătură cu,
antiperspirante (articole de toaletă), geluri de
duş şi de baie, spumă de duş şi de baie,
preparate cosmetice pentru baie şi duş, uleiuri
pentru corp, loţiuni pentru corp, pudră pentru
corp, creme pentru corp, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, produse cosmetice
exfoliante pentru corp, servicii de comerţ cu
amănuntul şi servicii de comerţ online cu
amănuntul în legătură cu, măşti pentru corp,
sprayuri pentru corp, uleiuri pentru faţă, loţiuni
pentru faţă, pudră pentru faţă, creme pentru faţă,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
produse exfoliante pentru ten [cosmetice], măşti
pentru faţă, spray deodorant pentru picioare,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru înmuierea picioarelor, măşti de picioare
pentru îngrijirea pielii, pietre pentru catifelarea
tălpilor, pudră pentru picioare, produse exfoliante
pentru mâini, creme pentru mâini, loţiuni pentru
mâini, măşti de mâini pentru îngrijirea pielii,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii
de comerţ online cu amănuntul în legătură
cu, lac de unghii/vopsea de unghii, substanţe
pentru îndepărtarea lacului/vopselei de unghii,
produse pentru îngrijirea unghiilor, truse pentru
îngrijirea unghiilor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, unghii false, adezivi pentru unghii
false, creme pentru unghii, produse pentru
repararea unghiilor, cosmetice pentru unghii,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii
de comerţ online cu amănuntul în legătură
cu, preparate de albire a dinților, benzi de
albire a dinţilor, pastă de dinți, produse pentru
curățarea dinţilor, apă de gură, şampoane
pentru animale de companie, preparate pentru
bărbierit, loțiune pentru bărbierit, gel pentru
bărbierit, săpun pentru bărbierit, creme pentru
bărbierit, preparate folosite înainte de bărbierit,
preparate folosite după bărbierit, loțiune după
bărbierit, servicii de comerţ cu amănuntul şi
servicii de comerţ online cu amănuntul în
legătură cu, produse cosmetice, ruj pentru buze,
cutii pentru ruj, creioane de contur pentru
buze, balsam pentru buze, luciu pentru buze,
cremă pentru buze, preparate pentru îngrijirea
pielii pentru bebeluşi, produse pentru coafarea
părului, spray pentru coafarea părului, gel pentru
coafarea părului, spumă pentru coafarea părului,
antiperspirante medicamentoase, servicii de
comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ online cu amănuntul în legătură
cu, preparate medicamentoase pentru duş
şi baie, pudră medicamentoasă pentru
corp, loţiuni medicamentoase pentru corp,

loţiuni medicamentoase pentru faţă, produse
hidratante medicamentoase pentru faţă, pudră
medicamentoasă pentru picioare, produse
antimicotice pentru boala piciorului de atlet,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produse
pentru spălarea mâinilor, medicamentoase,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii
de comerţ online cu amănuntul în legătură
cu, preparate pentru dezinfectarea unghiilor,
preparate pentru tratarea ciupercilor de unghiilor,
geluri medicamentoase destinate igienei
bucale, aplicate prin periere, pastă de dinţi
medicamentoasă, aţă dentară medicamentoasă,
apă de gură medicamentoasă, şampoane
medicamentoase pentru animale de companie,
vitamine pentru animalele de companie,
suplimente alimentare pentru animalele de
companie, servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul în
legătură cu, preparate dezodorizante pentru
litiera animalelor de companie, preparate
medicamentoase pentru bărbierit, preparate
medicamentoase folosite înainte de bărbierit,
preparate medicamentoase folosite după
bărbierit, preparate medicamentoase pentru
îngrijirea pielii în timpul expinerii la soare,
preparate medicamentoase pentru protecție
solară puternică sau totală care blochează razele
UV (sunblock), preparate medicamentoase
pentru protecţie solară care absorb/filtrează
razele UV (sunscreen), servicii de comerţ
cu amănuntul şi servicii de comerţ online
cu amănuntul în legătură cu, îmbrăcăminte
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
scutece de unică folosinţă pentru adulţi,
vitamine, suplimente pe bază de vitamine,
tablete de vitamine, vitamine gumate, picături
cu vitamine, preparate pe bază de vitamine,
preparate multivitaminice, suplimente pe bază
de plante, suplimente alimentare pe bază de
minerale, servicii de comerţ cu amănuntul şi
servicii de comerţ online cu amănuntul în
legătură cu, suplimente dietetice şi nutritive,
suplimente dietetice sub formă de amestecuri
pentru băuturi, suplimente nutritive sub formă de
amestecuri pentru băuturi, amestecuri de băut ca
substituenți alimentari, batoane ca substituenți
alimentari, batoane nutritive, suplimente
alimentare proteice, suplimente proteice pe
bază de zer, suplimente proteice sub formă
de shake-uri, servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul
în legătură cu, apă îmbogăţită cu minerale,
vitamine sau nutritiv, pentru uz medical,
şampon medicamentos, balsam medicamentos
pentru păr, şampon medicamentos pentru păr,
balsam medicamentos pentru buze, creme
medicamentoase pentru buze, chiloţi de unică
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folosinţă pentru sugarii care învaţă să folosească
toaleta, alimente pentru bebeluși, lapte praf
pentru bebeluşi, servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul
în legătură cu, preparate medicamentoase
pentru îngrijirea pielii bebeluşilor, preparate
pentru stimularea creşterii părului, preparate
medicamentoase pentru tratarea căderii părului,
analgezice, dropsuri medicamentoase, clești
pentru unghii, pile de unghii, electrice sau
neelectrice, pile pentru unghii, aparate de ras,
lame pentru aparate de ras, tocuri pentru aparate
de ras, tocuri pentru aparate de ras, cleşti
pentru curbarea genelor, servicii de comerţ
cu amănuntul şi servicii de comerţ online cu
amănuntul în legătură cu, hârtie, prosoape din
hârtie, hârtie de copiat (articole de papetărie),
hârtie pentru imprimare, carnete de notițe din
hârtie, foi detașabile de hârtie/rezerve de hârtie,
articole de papetărie, confecționate din hârtie,
șervețele de hârtie, hârtie absorbantă, hârtie
igienică, hârtie cerată, hârtie de împachetat,
lenjerie de masă din hârtie, fețe de masă
din plastic și hârtie, saci de gunoi, servicii
de comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ
online cu amănuntul în legătură cu, pungi din
hârtie şi plastic, folie alimentară din plastic şi
hârtie, sacoşe pentru cumpărături, pungi pentru
ambalarea mărfurilor, pungi pentru depozitarea
alimentelor, pungi pentru gazon şi frunze, pungi
pentru cadouri, pungi de uz casnic, biberoane,
tetine pentru biberoane, căptuşeli de unică
folosinţă pentru biberoane, suporturi de sticle
pentru fixarea biberoane, servicii de comerţ
cu amănuntul şi servicii de comerţ online cu
amănuntul în legătură cu, învelitori şi manşoane
adaptate pentru biberoane, cești de unică
folosinţă, lavete de şters universale pentru
bebeluşi şi sugari, periute de dinti, suporturi
pentru periute de dinti, aţă dentară, pămătufuri
pentru bărbierit, boluri pentru bărbierit, suporturi
de baie pentru aparate de ras, litiere pentru
animale de companie, aşternuturi pentru litiere
pentru animale de companie, servicii de comerţ
cu amănuntul şi servicii de comerţ online
cu amănuntul în legătură cu, pensule pentru
machiaj, suporturi pentru pensule de machiaj,
frișcă lichidă sau praf pentru cafea, cine
preambalate pentru masa de prânz, gustări pe
bază de carne, amestec de gustări, gustări,
untură, paste tartinabile, amestecuri sub formă
de concentrate, servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul
în legătură cu, siropuri sau pudre folosite la
prepararea băuturilor pe bază de ceai, cafea
şi cacao, cereale, batoane de cereale, terci
de ovăz, produse de patiserie destinate a fi
încălzite în prăjitorul de pâine, burritos pentru

mic dejun, margarină, băuturi pe bază de
lapte care conţin concentrate de lapte, produse
crocante pe bază de mazăre, amestec de
gustări, gustări, paste tartinabile, servicii de
comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ
online cu amănuntul în legătură cu, mâncăruri
congelate, mâncăruri congelate, şi anume,
sendvişuri pentru micul dejun, biscuiţi/fursecuri,
amestecuri pentru prepararea aluaturilor de
copt, amestecuri pentru produse coapte, chipsuri
de ciocolată, covrigei săraţi, aluat refrigerat
şi congelat, chifle refrigerate şi congelate,
chifle, sirop, servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ online cu amănuntul în
legătură cu, amestec de băuturi cu electroliţi
pentru animale de companie, aşternut pentru
animale de companie, nisip aromat (litieră)
pentru animale de companie, gustari pentru
animale de companie, amestecuri pentru coctail-
uri nealcoolice, apă aromată, concentrate din
suc de fructe, băuturi, nu din fructe, băuturi
pentru sportivi, băuturi energizante, amestecuri
pentru prepararea băuturilor, sucuri îmbuteliate,
apă îmbuteliată, băuturi îmbuteliate, băuturi
sărace în calorii, băuturi dietetice, gestionarea
unui supermarket şi/sau unui magazin de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
pentru magazine de desfacere cu amănuntul
în domeniul alimentelor şi băuturilor, produselor
nutritive, cosmeticelor, produselor de curăţare,
produselor pentru frumuseţe, produselor pentru
îngrijirea personală, produselor pentru bebeluşi,
produselor pentru animale de companie, hranei
pentru animale de companie, produselor din
hârtie şi produselor de unică folosinţă, programe
de recompensare a fidelităţii clienţilor pentru
cumpărători, servicii de informare, consiliere şi
consultanţă cu privire la cele menţionate anterior,
niciunul din serviciile menționate făcând referire
la vinuri, vinuri spumante și/sau cidruri.
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E R A T Ă

Referitor la depozitul M2019/03920, publicat în data de 03.06.2019 clasificarea
corectă a clasei 25 este - încălţăminte de plajă şi sandale; încălţăminte pentru timpul
liber; articole pentru acoperirea capului; încălţăminte de ploaie; îmbrăcăminte;
încălţăminte; accesorii de îmbrăcăminte, respetiv articole pentru acoperirea capului,
bandane, şepci, pălării, eşarfe, fulare, şosete, mănuşi, maieuri, colanţi, lenjerie de corp.




