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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 03905 30/05/2019 ADINA MARIA HADZHIEVA NOURISH

2 M 2019 04007 30/05/2019 S.C. VINCON VRANCEA S.A. BRILLO Vincon

3 M 2019 04008 30/05/2019 S.C. VINCON VRANCEA S.A. VRANA Vincon

4 M 2019 04009 30/05/2019 BEAUTY SYSTEM PHARMA
EOOD

Ketozyn

5 M 2019 04010 30/05/2019 SC IT SCHOOL SRL FROM ZERO TO HERO

6 M 2019 04011 30/05/2019 SC IT SCHOOL SRL ACCELERATOR DE CARIERA
IN IT

7 M 2019 04012 30/05/2019 S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L. VINARTE Roza de Sâmbureşti
CASTEL BOLOVANU

8 M 2019 04013 30/05/2019 S.C. TEHNOHOLZ GRUP S.R.L. Wood-lq

9 M 2019 04014 30/05/2019 VISUL INNOVATIVE
CONSULTING SRL

WOWFFLES

10 M 2019 04015 30/05/2019 SC SOPHIA 2004 SRL SOPHIA home decoration

11 M 2019 04016 30/05/2019 SC Bialla eCommerce SRL JUCĂRIIaLTfeL.ro

12 M 2019 04017 30/05/2019 MARLEV INVEST SRL MARLEV INVEST

13 M 2019 04018 30/05/2019 MASIV PRO SRL MP MASIV PRO SECURITY

14 M 2019 04019 30/05/2019 SC ELITE PROTECTION
SECURITY VIP SRL

ELITE PROTECTION
SECURITY VIP E.P.S.V.

15 M 2019 04020 30/05/2019 ANDREEA - AURA DRĂGAN
DANIEL DRĂGAN

COPACUL cu AMINTIRI

16 M 2019 04021 30/05/2019 RESHAPE CLINIQUE S.R.L. RESHAPE clinique

17 M 2019 04022 30/05/2019 RAMONA-CRISTINA
POPEASCA

MUZE

18 M 2019 04023 30/05/2019 DAN DACIAN BASCHET CLUB DAN DACIAN
2005

19 M 2019 04024 30/05/2019 DAN DACIAN ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
DAN DACIAN

20 M 2019 04025 30/05/2019 DAN DACIAN BASCHET DAN DACIAN

21 M 2019 04026 30/05/2019 DAN DACIAN ONE TEAM, ONE FAMILY, ONE
MISSION

22 M 2019 04027 30/05/2019 DAN DACIAN DAN DACIAN

23 M 2019 04028 30/05/2019 British American Tobacco
(Brands) Limited

DERBY TABACOS DO BRASIL
RECEITA ORIGINAL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 04029 30/05/2019 PRO TV SRL Dă-i cu vară!

25 M 2019 04030 30/05/2019 HORECA STAFF SRL Festivalul Bulelor

26 M 2019 04031 30/05/2019 DOINA-IULIANA BUTNARU PREMIER Fetească NEAGRĂ
DEMISEC

27 M 2019 04032 30/05/2019 PAHOMI PRODUCT SRL KREW COFFEE coffee and more

28 M 2019 04033 30/05/2019 DOINA-IULIANA BUTNARU PREMIAR Fetească NEAGRĂ
DEMISEC

29 M 2019 04034 30/05/2019 MARIOARA IVAN BUTONUL ROSU niciodata
singur

30 M 2019 04036 30/05/2019 ASOCIAŢIA BIROUL
ASIGURATORILOR DE
AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA

BAAR BIROUL
ASIGURATORILOR DE
AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA

31 M 2019 04038 30/05/2019 ADEF MANAGEMENT SRL BORGO MARGHERITA

32 M 2019 04040 30/05/2019 QUALITRIX SRL QUALITRIX

33 M 2019 04041 30/05/2019 NICOLETA IOANA HATEGAN contractual

34 M 2019 04042 30/05/2019 SC ANNABELLA SRL Annabella Cu tine, zi de zi!

35 M 2019 04043 30/05/2019 SC ANNABELLA SRL Annabella
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(210) M 2019 03905
(151) 30/05/2019
(732) ADINA MARIA HADZHIEVA, STR.

VOINICULUI NR. 4, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

NOURISH

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
27.05.17; 29.01.03

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2019 04007
(151) 30/05/2019
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A. ,

STR. AVÂNTULUI NR. 12, JUD.
VRANCEA
, FOCŞANI, 620075, VRANCEA,
ROMANIA

(540)
BRILLO Vincon

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2019 04008
(151) 30/05/2019
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A. ,

STR. AVÂNTULUI NR. 12, JUD.
VRANCEA
, FOCŞANI, 620075, VRANCEA,
ROMANIA

(540)
VRANA Vincon

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2019 04009
(151) 30/05/2019
(732) BEAUTY SYSTEM PHARMA

EOOD, STR. IVAN IVANOV NR.
70B, 1303, SOFIA, BULGARIA

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
VALENTIN BEREA, B-DUL CAROL
I, NR. 51, AP. 26, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Ketozyn

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare.
16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat.
44. Servicii medicale.

───────
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(210) M 2019 04010
(151) 30/05/2019
(732) SC IT SCHOOL SRL, STR. G

RAL ION DRAGALINA NR. 27,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
FROM ZERO TO HERO

(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.
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 04011
(151) 30/05/2019
(732) SC IT SCHOOL SRL, STR. G

RAL ION DRAGALINA NR. 27,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ACCELERATOR

DE CARIERA IN IT
(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.
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 04012
(151) 30/05/2019
(732) S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L.,

STR. DRAGOS VODA NR.
54, SECTOR 2, 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)

VINARTE Roza de Sâmbureşti
CASTEL BOLOVANU

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 04013
(151) 30/05/2019
(732) S.C. TEHNOHOLZ GRUP S.R.L.,

STR. CRINULUI NR. 15, JUDEŢ
BACAU, COMANESTI, 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)
Wood-lq

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (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 04014
(151) 30/05/2019
(732) VISUL INNOVATIVE CONSULTING

SRL, BD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 10, BL. P14, SC. A, AP.19,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)
WOWFFLES

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 04015
(151) 30/05/2019
(732) SC SOPHIA 2004 SRL, SAT VALEA

LUPULUI, NR.36A, DN 28, JUD.
IAŞI, COMUNA VALEA LUPULUI,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SOPHIA home decoration

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25; 05.03.13

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

20. Cordoane de draperie, inele pentru perdele,
vergele de perdele, şine pentru perdele,
cârlige pentru perdele, perdele decorative
din mărgele, vergele de perdele, perdele
de bambus, perne, perne cu apă, articole
de pat (cuexcepţia lenjeriei), mobilă, fotolii,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei,
paturi, schelete de paturi din lemn, banei
(mobilă), suporturi pentru cărţi (mobile), lăzi
de depozitare, nemetalice/cufere, nemetalice,
suporturi pentru cărţi (mobile), dulapuri pentru
cărţi, şezlonguri, comode, cuiere, pătuţuri pentru
copii, portmantouri, tejghele (mese), dulapuri,
birouri, divane, uşi pentru mobile, mese de
toaletă, dulapuri pentru dosare, tabureţi, panouri
despărţitoare (mobile), mobilă din metal, rafturi
de mobile, tetiere (mobile), scaune înalte pentru
bebeluşi, pupitre , picioare pentru mobile, rafturi
de bibliotecă, dulapuri individuale, mobilă de
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birou, rafturi (mobile), mobilier şcolar, scaune/
bănci (scaune), scaune din metal, banchete,
rafturi pentru depozitare , unităţi de rafturi
(mobilier), vitrine (mobile), bufeturi (mobilier),
canapele, birouri de lucrat în picioare, mese,
mese din metal, cărucioare de servit ceaiul,
suporturi de prosoape (mobile), cărucioare
(mobile), mese pentru calculatoare (mobile) /
mese cu rotile pentru calculatoare (mobile),
mese de scris /rafturi pentru maşinile de scris,
dulapuri de haine, lucrări de artă din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, obiecte decorative din lemn.
24. Draperii, perdele din materiale textile sau
din materiale plastice, ţesături pentru perdele,
perdele, şnururi din materiale textile pentru
susţinerea draperiilor, draperii, perdele din
materiale textile sau din materiale plastice,
ţesături pentru perdele, perdele de plasă,
perdele, şnururi din materiale textile pentru
susţinerea draperiilor, draperii de uşă, perdele
pentru duş, perdele pentru duş, perdele din
materiale textile sau din materiale plastice,
ţesături pentru perdele, perdele de plasă, şnururi
din materiale textile pentru susţinerea draperiilor,
cuverturi pentru picioare, cuverturi de pat,
cuverturi de pat căptuşite, feţe de masă, huse
pentru perne, huse pentru saltele, aşternuturi de
pat (lenjerie), feţe de pernă, dosuri de pernă, feţe
de masă, şervete de marcare a locului la masă
(cu excepţia celor din hârtie), şervete de masă
din materiale textile, prosoape, prosoape de
bucătărie, prosoape din materiale textile, ţesături
aspre de lână pentru covoare sau mobilă, pânză
groasă de cânepă, ţesături, ţesături de bumbac,
ţesături pentru mobile, stofe din păr (ţesături),
ţesături de cânepă, damasc (ţesături), dublură
(ţesături), ţesături aspre de lână pentru covoare
sau mobilă, ţesături de uz textil, ţesături de
mătase, ţesături pentru perdele, ţesături. crepon,
stofa pentru covoare, fetru, flanel (ţesătură), tifon
(ţesătură), finet/ barhet, jerseu (ţesătură), pânză
de iută, ţesătură tricotată, marabu (ţesătură),
moleschin (ţesătură), ţesătură de muselină,
ţesătură de ramie, ţesătură de mătase artificială,
mătase (ţesătură), tafta (ţesătură), brocart, vatir,
stambă, pânză de tifon, şeviot (ţesătură), tul,
catifea, carpete textile agăţate pe pereţi /
tapiserie (carpete agăţate pe pereţi), din material
textil, pânză de lână / ţesătură de lână, zefir
(ţesătură9, ţesături pentru tapiţerie, împletitură
(ţesătură).
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, eşarfe, baticuri,
şaluri, şorturi, sariuri, sandale, bluze, fuste,
rochii.
27. Covoare/carpete, covoraşe / preşuri.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul si servicii de comerţ
online, informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor.
37. Servicii de montaj mobilă, galerii şi
decoraţiuni interioare la domiciliu.
40. Servicii de croitorie personalizată,
confecţionare la comandă de mobile, perdele şi
draperii.
42. Servicii de amenajare/design interior,
proiectarea de decoraţiuni interioare.

───────

(210) M 2019 04016
(151) 30/05/2019
(732) SC Bialla eCommerce SRL,

STR. VLADEASA NR. 11, BL.
C33, SC. B, AP. 94, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

JUCĂRIIaLTfeL.ro

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în folosul terţilor a jucăriilor
(exceptând transportul lor), pentru ca aceştia să
le poată vedea şi achiziţiona cât mai comod,
servicii de comerţ online.

───────
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(210) M 2019 04017
(151) 30/05/2019
(732) MARLEV INVEST SRL, STR.

ÎNFRĂȚIRII NR. 3, BL. C3, AP. 25,
JUD. CLUJ, DEJ, 405200, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200

(540)

MARLEV INVEST

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.03.15;
17.05.03; 17.05.07

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
294 C), gri (Pantone 485 C), albastru
(Pantone 420 C)

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

6. Porți. garduri, balustrade, copertine
(acoperişuri), pergole și accesoriile acestora
toate metalice, în special din aluminiu, accesorii
metalice pentru mobilier, în special din aluminiu
(feronerie), construcții metalice transportabile.
20. Mobilier.
37. Servicii de montare, instalare și întreținere
pentru produsele menționate în clasa 6.

───────

(210) M 2019 04018
(151) 30/05/2019
(732) MASIV PRO SRL, STR. PIAŢA

GHIOCEILOR NR. 12, BL. 12C,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MP MASIV PRO SECURITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 24.01.08;
24.01.12; 24.01.15; 02.01.01; 02.01.02;
02.01.23; 23.01.01

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

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

45. Servicii de pază.
───────
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(210) M 2019 04019
(151) 30/05/2019
(732) SC ELITE PROTECTION

SECURITY VIP SRL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 98-106, BL. D16,
SC. 3, ET. 8, AP. 115, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ELITE PROTECTION
SECURITY VIP E.P.S.V.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 27.01.06; 25.01.06; 01.01.04;
01.01.10

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

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

───────

(210) M 2019 04020
(151) 30/05/2019
(732) ANDREEA - AURA DRĂGAN,

STR. PLAIUL MUNTELUI NR.
65, SC.1, ET.1, AP.7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DANIEL DRĂGAN, STR. PLAIUL
MUNTELUI NR. 65, SC.1, ET.1,
AP.7, SECTOR 1, BUCURESTI,
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)

COPACUL cu AMINTIRI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 05.01.16; 02.09.04;
27.03.11

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

40. Prelucrarea materialelor, prelucrare
fotografică, finisarea fotografiilor, procesarea
imaginii fotografice, montaj fotografii sau
diapozitive, reproduceri de materiale
fotografice, transfer de imprimări fotografice,
retuşarea digitală a fotografiilor, prelucrarea
filmelor şi finisarea fotografiilor, imprimare
şi developare fotografică, fotocompoziţii,
developare fotografică, restaurare fotografică,
furnizare de informaţii despre developarea
filmelor fotografice, servicii de informare
referitoare la procesarea filmelor fotografice,
închiriere de aparate pentru procesare
fotografică.

───────
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(210) M 2019 04021
(151) 30/05/2019
(732) RESHAPE CLINIQUE S.R.L.,

ALEEA CIOPLEA NR. 2, BL.
5, SC. 1, AP. M1, SECTOR 3,
BUCURESTI, 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)

RESHAPE clinique

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 26.01.14; 26.01.18;
02.03.16; 02.03.23

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

44. Servicii medicale, servicii de asistenţă
medicală, servicii oferite de centre de sănătate,
terapie fizică, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, consultanţă şi servicii
de informaţii referitoare la produse farmaceutice,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare.

───────

(210) M 2019 04022
(151) 30/05/2019
(732) RAMONA-CRISTINA POPEASCA,

STR. CONSTANTIN TITEL
PETRESCU NR. 2, BL.C62,
SC.A, ET.10, AP. 39, SECTOR
6, BUCURESTI, 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)

MUZE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2019 04023
(151) 30/05/2019
(732) DAN DACIAN, ŞOS. PANTELIMON

NR. 352, BL. 3, SC. C, ET. 8, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BASCHET CLUB
DAN DACIAN 2005

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.17; 24.01.09; 24.01.15;
03.01.08; 03.01.24; 21.03.01

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

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

───────

(210) M 2019 04024
(151) 30/05/2019
(732) DAN DACIAN, ŞOS. PANTELIMON

NR. 352, BL. 3, SC. C, ET. 8, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ASOCIATIA CLUBUL

SPORTIV DAN DACIAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 04025
(151) 30/05/2019
(732) DAN DACIAN, ŞOS. PANTELIMON

NR. 352, BL. 3, SC. C, ET. 8, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BASCHET DAN DACIAN

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

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

───────

(210) M 2019 04026
(151) 30/05/2019
(732) DAN DACIAN, ŞOS. PANTELIMON

NR. 352, BL. 3, SC. C, ET. 8, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ONE TEAM, ONE

FAMILY, ONE MISSION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 04027
(151) 30/05/2019
(732) DAN DACIAN, ŞOS. PANTELIMON

NR. 352, BL. 3, SC. C, ET. 8, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DAN DACIAN

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/05/2019

(210) M 2019 04028
(151) 30/05/2019
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited , TEMPLE
PLACE 4, GLOBE HOUSE
WC2R 2PG

, LONDRA, MAREA BRITANIE
(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY

SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DERBY TABACOS DO
BRASIL RECEITA ORIGINAL

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 26.13.25;
26.01.04; 26.01.18; 27.05.02

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de
tutun (nu pentru uz medical), ţigări de foi,
trabucuri, brichete pentru ţigări/ţigarete, brichete
pentru
ţigări de foi, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru ţigări/
ţigarete,
filtre pentru ţigări/ţigarete, dispozitive de
buzunar pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,
maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite.

───────

(210) M 2019 04029
(151) 30/05/2019
(732) PRO TV SRL, B-DUL PACHE

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR.201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA

(540)

Dă-i cu vară!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

16.  Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate, inclusiv închiriere şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune şi în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicaţiilor online şi offline, şi pe
portaluri şi site-uri web dedicate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38.  Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune, servicii de
forumuri de discuţii pe Internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale.
42.  Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe Internet.

───────
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(210) M 2019 04030
(151) 30/05/2019
(732) HORECA STAFF SRL, STR.

SABIUTEI NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

(540)
Festivalul Bulelor

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor
de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip
teleshopping.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 04031
(151) 30/05/2019
(732) DOINA-IULIANA BUTNARU , STR.

ÎNFRĂŢIRII NR. 13, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

(540)

PREMIER Fetească
NEAGRĂ DEMISEC

(531) Clasificare Viena: 26.01.14; 26.01.15;
26.01.18; 05.07.10; 02.01.01; 27.05.01;
27.05.24; 25.01.25; 29.01.13

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (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, servicii
ale agenţiilor de import și
export, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii
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pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping.

───────

(210) M 2019 04032
(151) 30/05/2019
(732) PAHOMI PRODUCT SRL, STR.

LUNCII NR. 80, JUDEŢUL
SUCEAVA, RĂDĂUŢI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

KREW COFFEE
coffee and more

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.20;
03.03.01; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

43. Servicii de cafenea, servicii de snack-bar.
───────

(210) M 2019 04033
(151) 30/05/2019
(732) DOINA-IULIANA BUTNARU , STR.

ÎNFRĂŢIRII NR. 13, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

(540)

PREMIAR Fetească
NEAGRĂ DEMISEC

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 05.07.10;
25.01.25; 26.01.14; 26.01.15; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de import și
export, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii
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pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping.

───────

(210) M 2019 04034
(151) 30/05/2019
(732) MARIOARA IVAN, STR.

ENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU NR.
24, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUTONUL ROSU
niciodata singur

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 26.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
38. Telecomunicaţii.
44. Servicii medicale, servicii de asistenţă
medicală.

───────

(210) M 2019 04036
(151) 30/05/2019
(732) ASOCIAŢIA BIROUL

ASIGURATORILOR DE
AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA,
STR. VASILE LASCĂR NR.
40-40 BIS, ET. 6, SECTOR
2 , BUCUREŞTI, 020502,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BAAR BIROUL
ASIGURATORILOR
DE AUTOVEHICULE

DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 07.11.10; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.04

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 04038
(151) 30/05/2019
(732) ADEF MANAGEMENT SRL,

CALEA CALARASILOR NR.
110, CAMERA 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BORGO MARGHERITA

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 04040
(151) 30/05/2019
(732) QUALITRIX SRL, ALEEA

SUCIDAVA NR. 2, BL. U2,SC.B,
AP.1, JUD. IAŞI, IAŞI, 705200, IAȘI,
ROMANIA

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.,
STR. MOLDOVEI NR. 10 , BLOC
CRINUL, SC.A, AP.28, JUDEŢ IAŞI,
PAŞCANI, 705200

(540)
QUALITRIX

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 04041
(151) 30/05/2019
(732) NICOLETA IOANA HATEGAN ,

STR. ADY ENDRE NR. 11, AP. 3,
JUD. TIMIŞ
, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STR. TACHE IONESCU NR.
5, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

contractual

(531) Clasificare Viena: 20.01.17; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
9. Software (programe), aplicații software,
programe de calculator, înregistrate, programe
de calculator pentru elaborarea de interfețe
pentru utilizatori, aplicaţii software descărcabile,
pachete de software (programe), platforme
software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, platforme de software colaborative
(software), calculatoare, aparate de procesare
a datelor, telefoane mobile, software de
reţea, software de system, software pentru
birouri, software pentru comunități de utilizatori,
software pentru dezvoltare de aplicaţii, software
pentru dezvoltare de produse, seturi pentru
dezvoltare de software (SDK), instrumente
pentru dezvoltarea de software de calculator,
software și aplicații pentru dispozitive mobile.
42. Dezvoltare de software, dezvoltare de
soluții software pentru furnizorii și utilizatorii de
Internet, proiectare, dezvoltare și implementare
de software, servicii de consultanță în domeniul
dezvoltării de produse și al îmbunătățirii calității
produselor software, servicii de instalare și
întreținere de software, cercetarea și dezvoltarea
pentru terți, stocarea electronică a datelor,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, actualizare
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și adaptare a programelor de calculator în funcție
de cerințele utilizatorilor, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
software ca serviciu (SaaS), consultanță în
domeniul software-ului ca serviciu (SAAS),
creare, întreținere și adaptare de software,
prestare de servicii de informații, consiliere
și consultanță în domeniul software-ului de
calculator, design și dezvoltare de software.

───────

(210) M 2019 04042
(151) 30/05/2019
(732) SC ANNABELLA SRL, STR.

BARAJULUI NR. 52, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Annabella Cu tine, zi de zi!

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
24.17.04; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde Pantone
3405C

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

3. Preparate cosmetice, produse de toaletă
nemedicinale pentru oameni, produse pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului şi a feţei,
săpun, săpun lichid, produse pentru baie şi
duş, produse pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, produse pentru curăţarea şi
înfrumuseţarea părului, şampoane, şampoane

uscate, balsam, măşti pentru pşr, produse
pentru epilare, benzi de epilare, produse
pentru bărbierit şi pentru după bărbierit, creme,
loţiuni şi alifii de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii, creme, loţiuni si alifii pentru protecţie
solară, săpunuri, geluri pentru duş, produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, deodorante de
uz personal, antiperspirante, şerveţele umede
pentru uz igienic, şerveţele umede pentru
mâini, şerveţele umede pentru uz cosmetic,
şerveţele umede pentru îngrijirea bebeluşilor,
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, detergenţi pentru rufe, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate pentru
înmuierea rufelor, produse pentru spălarea
rufelor, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe parfumuri pentru textile, preparate pentru
netezire (apretare), sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, detergenţi pentru geamuri,
detergenţi pentru pardoseli, detergenţi pentru
vas, produse de curăţire pentru faianţă şi alte
suprafeţe ceramice, produse de curăţire pentru
aparatele electrocasnice, şerveţele impregnate
cu produse de curăţire şi dezinfectante pentru
obiecte şi mobilier, lavete impregnate cu
produse de curăţire si dezinfectante pentru
obiecte si mobilier, detergenţi pentru covoare,
detergenţi antimucegai, agenţi de uscare
pentru maşini de spălat vase, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală,
preparate pentru lustruit, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), beţişoare parfumate,
esenţe eterice, substanţe dezinfectante pentru
pardoseli şi mobilier, produse dezinfectante
pentru suprafeţe şi obiecte, deodorante
si dezinfectante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru vasele de toaletă, odorizante
pentru toalete, preparate pentru albirea
articolelor de piele, conservanţi pentru articole
din piele (lustruire), ceară antiderapantă
pentru pardoseli, produse antiderapante pentru
pardoseli, uleiuri pentru curăţare, preparate
pentru îndepărtarea vopselii, produse de
lustruire, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, săculeţi
pentru parfumarea articolelor textile, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de parfum
cu fitil, apă parfumată, soluţii de degresare
de uz casnic, creme pentru pantofi, ceară
pentru pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru curăţarea tapetului, apă
demineralizată pentru maşinile de călcat de
uz casnic, detergenţi si produse de curăţit
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pentru autovehicule, produse de lustruit pentru
autovehicule, potpuriuri parfumate, odorizante
de cameră, odorizante pentru autovehicule,
parfumuri de camera, produse cosmetice
pentru animale, şampoane pentru animale
de companie, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale.
4. Brichete de lemn, brichete de cărbune.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative, ziare, carduri
tipărite, materiale tipărite, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, plicuri,
creioane, radiere, caiete, coperţi pentru caiete
şi cărţi, benzi adezive, adezivi, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, acuarele,
hârtie de scris, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, instrumente de scris, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru cafea,
materiale filtrante, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folii din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, saculeţi)
din hârtie sau plastic pentru ambalat, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, felicitări, şerveţele
din hârtie sau plastic, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, şerveţele din hârtie pentru
demachiere, protecţie de masă din hârtie, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, hârtie de ambalat,
hârtie de copt, pungi de plastic pentru copt,
materiale de ambalat din vâscoză, foi de celuloză
reciclate pentru împachetat.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni, bureti, ustensile si articole de uz
menajer pentru curăţat, bureţi de spălat de uz
casnic, bureţi de sârmă pentru spălat, perii,
cu excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
articole de grădinărit, ustensile cosmetice şi
de toaletă, produse pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte şi de încălţăminte şi anume:
suporturi de uscat haine, umeraşe pentru
uscarea hainelor, role de scaun (adezive),
văcsuitoare (dispozitive de lustruire) pentru
încălţăminte (neelectrice), limbi de pantofi,
calapoade pentru pantofi (întinzătoare), sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia

sticlei pentru construcţii, articole de sticlărie,
porţelan şi lut.
29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări de curte
şi vânat, produse din carne, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, gelatină, conserve din carne, conserve de
peşte, salate cu peşte, înlocuitori de carne pe
bază de legume, fructe şi legume conservate,
congelate, coapte, uscate şi fierte, amestecuri
de legume deshidratate, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce, procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri de
legume, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, trufe, conservate, boabe de soia,
conservate, alimentare, linte, conservată, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, preparate
pentru supă vegetală, amestecuri de legume
pentru supe, amestecuri de legume pentru
ciorbe, chipsuri din fructe, chipsuri din legume,
chipsuri din cereale, amestecuri de fructe uscate,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, nuci
preparate, nuci procesate, caju preparat, caju
procesat, arahide procesate, arahide prăjite,
arahide glazurate, nuci
glazurate, seminţe comestibile glazurate, alune
glazurate, unt de arahide, stafide, curmale, fructe
cristalizate, migdale măcinate, alune prăjite,
alune sărate preparate, arahide preparate,
fulgi de nuca de cocos, nuci de cocos
uscate, praf de nucă de cocos, seminţe
de floarea-soarelui procesate, seminţe de
floarea-soarelui, preparate, produse din fructe
uscate, seminţe de dovleac preparate, seminţe
de dovleac procesate, fructe caramelizate,
nuci Macadamia preparate, nuci Macadamia
procesate, smochine preparate, curmale
preparate, curmale confiate, fistic preparat,
fistic procesat, miez de nucă preparat, alune
preparate, alune procesate, alune de pădure
procesate, alune de pădure preparate, migdale
preparate, migdale procesate, fructe cu coajă
lignificată asezonate, gustări pe bază de
seminţe comestibile procesate şi/sau preparate,
gustări pe bază de alune, arahide, fistic,
curmale, nuci, stafide, migdale procesate şi/sau
preparate, gustări constând în amestecuri de
fructe uscate/deshidratate şi nuci, stafide, alune,
arahide, migdale, fistic, fructe deshidratate,
paste vegetale tartinabile, unt de nucă de cocos,
creme tartinabile vegetale, batoane pe bază de
nuci şi seminţe, ouă, feluri de mâncăruri pe bază
de ouă, lapte şi produse lactate, brânză, unt,
sana, chefir, lapte bătut, iaurt, caşcaval, urdă,
caş, smântână, frişcă, frişcă vegetală, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), substituenţi de
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lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de migdale, lapte de arahide, uleiuri şi
grăsimi comestibile, supe, baze de supă, feluri
de mâncăruri preparate care conţin în principal
carne, produse din soia, înlocuitori de carne pe
bază de soia, aperitive congelate preambalate
constand în principal din fructe de mare, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, produse din peşte preparate, pentru
consum uman, icre de peşte, preparate, icre de
peşte, procesate, antreuri pe bază de legume,
feluri de mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate, feluri
de mâncăruri gătite pe bază de carne, conserve
de carne preparată sau produse din carne
cu legume, feluri de mâncăruri în conservă,
alimente gătite pe bază de legume, alimente
gătite pe bază de carne, gustări pe bază de
carne, paste tartinabile vegetale, polen preparat
pentru alimentaţie, tahini.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, hrisca, arpacas, feluri de mâncare bazate
în special pe orez, paste făinoase şi taiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
paste fainoase, macaroane, tăiţei, produse
expandate din cereale, produse expandate din
cereale si glazurate, produse extrudate din
cereale, produse pe bază de orez pentru
consum uman, produse pe bază de ovăz
pentru consum uman, cereale pentru micul
dejun, fulgi de porumb, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, batoane
cu musli, gustări pe bază de musli, pizza,
sandvişuri, produse de brutărie, amestecuri
pentru pâine, amestecuri pentru produse de
brutărie, amestecuri pentru produse de cofetărie,
pâine, pesmet, griş, covrigei, covrigi, sticks-
uri, grisine, cornuri, clătite, cornuri cu diverse
umpluturi (produse de patiserie), produse de
patiserie şi produse de cofetărie, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de Crăciun,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
aluaturi, foi de plăcintă, brioşe, foietaje, placintă,
ciocolată, tablete de ciocolată (dulciuri), dulciuri
(bomboane), marţipan, drajeuri continand alune,
drajeuri conţinând stafide, drajeuri conţinând
migdale, drajeuri conţinând arahide, fructe trase
în ciocolată (bomboane), batoane dulci, pastă
de susan, turte de orez, caramele (bomboane),
floricele de porumb, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, jeleuri din
fructe (dulciuri), bomboane (dulciuri), praline,
popcorn, îndulcitori naturali, pastă tartinabilă
de alune, pastă tartinabilă de arahide, migdale
cu zahăr, gustări din porumb, drajeuri de
fructe (produse de cofetărie), batoane din
seminţe (produse de cofetărie), turtă dulce, vafe,
napolitane, biscuiţi, cozonac, creme tartinabile,

îngheţată si produse din îngheţată, şerbeturi
şi alte glazuri comestibile, halva, nuga, rulade,
miniprăjituri, budinci, cornuleţe, rahat, zahăr,
înlocuitori de zahăr, gumă de mestecat, miere
şi produse din miere, îndulcitori naturali,
creme instant pentru prăjituri, decoraţiuni pentru
prăjituri, băuturi gata preparate pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cacao sau ciocolată,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
topinguri pentru prăjituri, siropuri pentru cafea,
glazuri dulci, umpluturi pentru prăjituri şi plăcintă,
melasă, gumă de mestecat, drojdie, praf de
copt, agenţi de dospire, sare, condimente,
ierburi conservate, muştar, piper, oţet, sosuri şi
alte (condimente), maioneză, mirodenii, arome
alimentare (altele decât uleiurile esenţiale),
gheaţă (apa îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ciuperci, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, gazon, bulbi, puieti şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi băuturi
pentru animale, produse pentru litiera animalelor,
culcusuri si paturi pentru animale, malţ.
32. Bere si produse de bere, băuturi non-
alcoolice, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
bauturi energizante, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Chibrituri, brichete pentru fumători.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, de produse
cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale,
produse nemedicinale pentru curăţarea dinţilor,
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, lumânări şi fitile pentru
iluminat, brichete de cărbune, brichete de
lemn, alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare pentru
oameni şi animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, articole absorbante pentru
igienă personală, difuzoare de odorizante
pentru ambient, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, insecticide,
scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, tacâmuri de masă,
tacâmuri şi instrumente pentru prepararea
alimentelor, ustensile de bucătărie pentru tăiat
şi măcinat, aparate de ras, lame de ras,
becuri, lumini electrice pentru pomul de Crăciun,
difuzoare pentru parfumuri şi arome de casă,
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hârtie şi carton, produse de imprimerie, articole
pentru legătorie, fotografii, articole de papetărie
şi articole de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
saci de gunoi, saci de depozitare, folie de
aluminiu de uz casnic, caractere şi clişee
tipografice, ustensile şi recipienţi pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie şi veselă,
piepteni şi bureţi, perii, articole pentru curăţare,
sticlă brută sau prelucrată, sticlărie, porţelan
şi ceramică, carne, peşte, păsări şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, înlocuitori de produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori de cafea, orez, paste făinoase şi
taieţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, produse de brutărie, dulciuri, ciocolată,
îngheţată, serbeturi, îngheţate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, condimente, maioneză, mirodenii,
plante aromatice conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată),
diverse produse alimentare, produse alimentare
preparate şi semipreparate, produse alimentare
congelate, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
cereale şi seminţe crude şi neprocesate,
fructe şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante şi flori natural, bulbi, răsaduri
şi seminţe pentru plantare, animale vii, hrană
şi băuturi pentru animale, malţ, bere, băuturi
nealcoolice, ape minerale şi carbogazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, tutun şi înlocuitori
de tutun, ţigarete, ţigări şi trabucuri, ţigări
electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri,
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, astfel de servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comanda prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, aplicaţiilor de
calculator sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ de produse oferite de
magazine, servicii de comerţ de produse
oferite de supermarket-uri, servicii de comerţ

de produse oferite de hypermarket-uri, servicii
de comerţ şi de informare a consumatorilor,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
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clase:
3. Preparate cosmetice, produse de toaletă
nemedicinale pentru oameni, produse pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului şi a feţei,
săpun, săpun lichid, produse pentru baie şi
duş, produse pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, produse pentru curăţarea şi
înfrumuseţarea părului, şampoane, şampoane
uscate, balsam, măşti pentru pşr, produse
pentru epilare, benzi de epilare, produse
pentru bărbierit şi pentru după bărbierit, creme,
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loţiuni şi alifii de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii, creme, loţiuni si alifii pentru protecţie
solară, săpunuri, geluri pentru duş, produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, deodorante de
uz personal, antiperspirante, şerveţele umede
pentru uz igienic, şerveţele umede pentru
mâini, şerveţele umede pentru uz cosmetic,
şerveţele umede pentru îngrijirea bebeluşilor,
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, detergenţi pentru rufe, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate pentru
înmuierea rufelor, produse pentru spălarea
rufelor, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe parfumuri pentru textile, preparate pentru
netezire (apretare), sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, detergenţi pentru geamuri,
detergenţi pentru pardoseli, detergenţi pentru
vas, produse de curăţire pentru faianţă şi alte
suprafeţe ceramice, produse de curăţire pentru
aparatele electrocasnice, şerveţele impregnate
cu produse de curăţire şi dezinfectante pentru
obiecte şi mobilier, lavete impregnate cu
produse de curăţire si dezinfectante pentru
obiecte si mobilier, detergenţi pentru covoare,
detergenţi antimucegai, agenţi de uscare
pentru maşini de spălat vase, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală,
preparate pentru lustruit, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), beţişoare parfumate,
esenţe eterice, substanţe dezinfectante pentru
pardoseli şi mobilier, produse dezinfectante
pentru suprafeţe şi obiecte, deodorante
si dezinfectante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru vasele de toaletă, odorizante
pentru toalete, preparate pentru albirea
articolelor de piele, conservanţi pentru articole
din piele (lustruire), ceară antiderapantă
pentru pardoseli, produse antiderapante pentru
pardoseli, uleiuri pentru curăţare, preparate
pentru îndepărtarea vopselii, produse de
lustruire, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, săculeţi
pentru parfumarea articolelor textile, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de parfum
cu fitil, apă parfumată, soluţii de degresare
de uz casnic, creme pentru pantofi, ceară
pentru pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru curăţarea tapetului, apă
demineralizată pentru maşinile de călcat de
uz casnic, detergenţi si produse de curăţit
pentru autovehicule, produse de lustruit pentru
autovehicule, potpuriuri parfumate, odorizante
de cameră, odorizante pentru autovehicule,

parfumuri de camera, produse cosmetice
pentru animale, şampoane pentru animale
de companie, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale.
4. Brichete de lemn, brichete de cărbune.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative, ziare, carduri
tipărite, materiale tipărite, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, plicuri,
creioane, radiere, caiete, coperţi pentru caiete
şi cărţi, benzi adezive, adezivi, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, acuarele,
hârtie de scris, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, instrumente de scris, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru cafea,
materiale filtrante, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folii din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, saculeţi)
din hârtie sau plastic pentru ambalat, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, felicitări, şerveţele
din hârtie sau plastic, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, şerveţele din hârtie pentru
demachiere, protecţie de masă din hârtie, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, hârtie de ambalat,
hârtie de copt, pungi de plastic pentru copt,
materiale de ambalat din vâscoză, foi de celuloză
reciclate pentru împachetat.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni, bureti, ustensile si articole de uz
menajer pentru curăţat, bureţi de spălat de uz
casnic, bureţi de sârmă pentru spălat, perii,
cu excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
articole de grădinărit, ustensile cosmetice şi
de toaletă, produse pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte şi de încălţăminte şi anume:
suporturi de uscat haine, umeraşe pentru
uscarea hainelor, role de scaun (adezive),
văcsuitoare (dispozitive de lustruire) pentru
încălţăminte (neelectrice), limbi de pantofi,
calapoade pentru pantofi (întinzătoare), sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, articole de sticlărie,
porţelan şi lut.
29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări de curte
şi vânat, produse din carne, mezeluri, intestine
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pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, gelatină, conserve din carne, conserve de
peşte, salate cu peşte, înlocuitori de carne pe
bază de legume, fructe şi legume conservate,
congelate, coapte, uscate şi fierte, amestecuri
de legume deshidratate, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce, procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri de
legume, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, trufe, conservate, boabe de soia,
conservate, alimentare, linte, conservată, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, preparate
pentru supă vegetală, amestecuri de legume
pentru supe, amestecuri de legume pentru
ciorbe, chipsuri din fructe, chipsuri din legume,
chipsuri din cereale, amestecuri de fructe uscate,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, nuci
preparate, nuci procesate, caju preparat, caju
procesat, arahide procesate, arahide prăjite,
arahide glazurate, nuci
glazurate, seminţe comestibile glazurate, alune
glazurate, unt de arahide, stafide, curmale, fructe
cristalizate, migdale măcinate, alune prăjite,
alune sărate preparate, arahide preparate,
fulgi de nuca de cocos, nuci de cocos
uscate, praf de nucă de cocos, seminţe
de floarea-soarelui procesate, seminţe de
floarea-soarelui, preparate, produse din fructe
uscate, seminţe de dovleac preparate, seminţe
de dovleac procesate, fructe caramelizate,
nuci Macadamia preparate, nuci Macadamia
procesate, smochine preparate, curmale
preparate, curmale confiate, fistic preparat,
fistic procesat, miez de nucă preparat, alune
preparate, alune procesate, alune de pădure
procesate, alune de pădure preparate, migdale
preparate, migdale procesate, fructe cu coajă
lignificată asezonate, gustări pe bază de
seminţe comestibile procesate şi/sau preparate,
gustări pe bază de alune, arahide, fistic,
curmale, nuci, stafide, migdale procesate şi/sau
preparate, gustări constând în amestecuri de
fructe uscate/deshidratate şi nuci, stafide, alune,
arahide, migdale, fistic, fructe deshidratate,
paste vegetale tartinabile, unt de nucă de cocos,
creme tartinabile vegetale, batoane pe bază de
nuci şi seminţe, ouă, feluri de mâncăruri pe bază
de ouă, lapte şi produse lactate, brânză, unt,
sana, chefir, lapte bătut, iaurt, caşcaval, urdă,
caş, smântână, frişcă, frişcă vegetală, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), substituenţi de
lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de migdale, lapte de arahide, uleiuri şi
grăsimi comestibile, supe, baze de supă, feluri
de mâncăruri preparate care conţin în principal

carne, produse din soia, înlocuitori de carne pe
bază de soia, aperitive congelate preambalate
constand în principal din fructe de mare, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, produse din peşte preparate, pentru
consum uman, icre de peşte, preparate, icre de
peşte, procesate, antreuri pe bază de legume,
feluri de mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate, feluri
de mâncăruri gătite pe bază de carne, conserve
de carne preparată sau produse din carne
cu legume, feluri de mâncăruri în conservă,
alimente gătite pe bază de legume, alimente
gătite pe bază de carne, gustări pe bază de
carne, paste tartinabile vegetale, polen preparat
pentru alimentaţie, tahini.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, hrisca, arpacas, feluri de mâncare bazate
în special pe orez, paste făinoase şi taiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
paste fainoase, macaroane, tăiţei, produse
expandate din cereale, produse expandate din
cereale si glazurate, produse extrudate din
cereale, produse pe bază de orez pentru
consum uman, produse pe bază de ovăz
pentru consum uman, cereale pentru micul
dejun, fulgi de porumb, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, batoane
cu musli, gustări pe bază de musli, pizza,
sandvişuri, produse de brutărie, amestecuri
pentru pâine, amestecuri pentru produse de
brutărie, amestecuri pentru produse de cofetărie,
pâine, pesmet, griş, covrigei, covrigi, sticks-
uri, grisine, cornuri, clătite, cornuri cu diverse
umpluturi (produse de patiserie), produse de
patiserie şi produse de cofetărie, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de Crăciun,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
aluaturi, foi de plăcintă, brioşe, foietaje, placintă,
ciocolată, tablete de ciocolată (dulciuri), dulciuri
(bomboane), marţipan, drajeuri continand alune,
drajeuri conţinând stafide, drajeuri conţinând
migdale, drajeuri conţinând arahide, fructe trase
în ciocolată (bomboane), batoane dulci, pastă
de susan, turte de orez, caramele (bomboane),
floricele de porumb, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, jeleuri din
fructe (dulciuri), bomboane (dulciuri), praline,
popcorn, îndulcitori naturali, pastă tartinabilă
de alune, pastă tartinabilă de arahide, migdale
cu zahăr, gustări din porumb, drajeuri de
fructe (produse de cofetărie), batoane din
seminţe (produse de cofetărie), turtă dulce, vafe,
napolitane, biscuiţi, cozonac, creme tartinabile,
îngheţată si produse din îngheţată, şerbeturi
şi alte glazuri comestibile, halva, nuga, rulade,
miniprăjituri, budinci, cornuleţe, rahat, zahăr,
înlocuitori de zahăr, gumă de mestecat, miere



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/05/2019

şi produse din miere, îndulcitori naturali,
creme instant pentru prăjituri, decoraţiuni pentru
prăjituri, băuturi gata preparate pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cacao sau ciocolată,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
topinguri pentru prăjituri, siropuri pentru cafea,
glazuri dulci, umpluturi pentru prăjituri şi plăcintă,
melasă, gumă de mestecat, drojdie, praf de
copt, agenţi de dospire, sare, condimente,
ierburi conservate, muştar, piper, oţet, sosuri şi
alte (condimente), maioneză, mirodenii, arome
alimentare (altele decât uleiurile esenţiale),
gheaţă (apa îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ciuperci, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, gazon, bulbi, puieti şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi băuturi
pentru animale, produse pentru litiera animalelor,
culcusuri si paturi pentru animale, malţ.
32. Bere si produse de bere, băuturi non-
alcoolice, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
bauturi energizante, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Chibrituri, brichete pentru fumători.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, de produse
cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale,
produse nemedicinale pentru curăţarea dinţilor,
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, lumânări şi fitile pentru
iluminat, brichete de cărbune, brichete de
lemn, alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare pentru
oameni şi animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, articole absorbante pentru
igienă personală, difuzoare de odorizante
pentru ambient, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, insecticide,
scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, tacâmuri de masă,
tacâmuri şi instrumente pentru prepararea
alimentelor, ustensile de bucătărie pentru tăiat
şi măcinat, aparate de ras, lame de ras,
becuri, lumini electrice pentru pomul de Crăciun,
difuzoare pentru parfumuri şi arome de casă,
hârtie şi carton, produse de imprimerie, articole
pentru legătorie, fotografii, articole de papetărie
şi articole de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen

şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
saci de gunoi, saci de depozitare, folie de
aluminiu de uz casnic, caractere şi clişee
tipografice, ustensile şi recipienţi pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie şi veselă,
piepteni şi bureţi, perii, articole pentru curăţare,
sticlă brută sau prelucrată, sticlărie, porţelan
şi ceramică, carne, peşte, păsări şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, înlocuitori de produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori de cafea, orez, paste făinoase şi
taieţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, produse de brutărie, dulciuri, ciocolată,
îngheţată, serbeturi, îngheţate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, condimente, maioneză, mirodenii,
plante aromatice conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată),
diverse produse alimentare, produse alimentare
preparate şi semipreparate, produse alimentare
congelate, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
cereale şi seminţe crude şi neprocesate,
fructe şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante şi flori natural, bulbi, răsaduri
şi seminţe pentru plantare, animale vii, hrană
şi băuturi pentru animale, malţ, bere, băuturi
nealcoolice, ape minerale şi carbogazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, tutun şi înlocuitori
de tutun, ţigarete, ţigări şi trabucuri, ţigări
electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri,
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, astfel de servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comanda prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, aplicaţiilor de
calculator sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ de produse oferite de
magazine, servicii de comerţ de produse
oferite de supermarket-uri, servicii de comerţ
de produse oferite de hypermarket-uri, servicii
de comerţ şi de informare a consumatorilor,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii în
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scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────
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Referitor la depozitul M 2019 02587, publicat în data de 23.04.2019
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