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Cereri Mărci publicate în 10/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02800 03/06/2020 SC COMPETDAC SRL COMPETDAC

2 M 2020 03493 03/06/2020 ENSAR DUMAN E.D Ensar Duman

3 M 2020 03571 03/06/2020 DEM ELECTRONICS SRL LEOMED

4 M 2020 03582 03/06/2020 ARTERRA HEALTH SRL ArTerra health

5 M 2020 03648 03/06/2020 MONICA MIHAELA
GEOROCEANU

MONICA GEOROCEANU THE
JOY OF LIVING

6 M 2020 03674 03/06/2020 DELUXE CARDS SRL Zentrum

7 M 2020 03675 03/06/2020 DAOOD RONI MB Mar&Bit

8 M 2020 03676 03/06/2020 DELUXE CARDS SRL DELUKA

9 M 2020 03677 03/06/2020 SC LOOP PRODUCTIONS SRL CRAZY LOOP

10 M 2020 03678 03/06/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

11 M 2020 03679 03/06/2020 SC MIRDATOD PROD SRL UN MUNTE DE GUST

12 M 2020 03680 03/06/2020 SC MIRDATOD PROD SRL ELEFTERIA TELEMEAUA
GRECULUI

13 M 2020 03681 03/06/2020 MIRDATOD PROD SRL GUSTUL PĂMÂNTULUI

14 M 2020 03682 03/06/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

15 M 2020 03683 03/06/2020 MIRDATOD PROD SRL ALEGRIA TELEMEA
DOMNEASCĂ

16 M 2020 03684 03/06/2020 MIRDATOD PROD SRL MIRDATOD LACTATE DE
IBĂNEŞTI

17 M 2020 03685 03/06/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

18 M 2020 03686 03/06/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

19 M 2020 03687 03/06/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

20 M 2020 03688 03/06/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

21 M 2020 03689 03/06/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

22 M 2020 03690 03/06/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

23 M 2020 03691 03/06/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

24 M 2020 03692 03/06/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

25 M 2020 03693 03/06/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

26 M 2020 03694 03/06/2020 Bicolor Auto SRL BICOLOR auto Premium
Automotive Paint
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2020 03695 03/06/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

28 M 2020 03696 03/06/2020 RBT DOTCOM SRL RBT design

29 M 2020 03697 03/06/2020 Mihaita Dragos Moldoveanu MOL Invest

30 M 2020 03698 03/06/2020 VALENTIN CONSTANTIN
VLADUCA

BODYFIT

31 M 2020 03699 03/06/2020 VALENTIN CONSTANTIN
VLADUCA

FITTRONIC

32 M 2020 03700 03/06/2020 VALENTIN CONSTANTIN
VLADUCA

ALIBIBI

33 M 2020 03703 03/06/2020 MARILENA BĂLUŢĂ SRO SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE ONCOFERTILITATE

34 M 2020 03704 03/06/2020 VIEWER MEDIA AGENCY SRL CENTRU DE PUBLICITATE
TURISTICA VIEWER MEDIA
AGENCY

35 M 2020 03705 03/06/2020 MARILENA BĂLUŢĂ SOR SOCIETATEA DE
ONCOFERTILITATE DIN
ROMÂNIA

36 M 2020 03707 03/06/2020 RAZVAN-BOGDAN URSU paramedX

37 M 2020 03708 03/06/2020 INTERNA HOME STUDIO SRL my Kitchen BUCUREȘTI
bucătării cu personalitate

38 M 2020 03709 03/06/2020 SC HASHA TATTOO SRL HASHA TATTOO

39 M 2020 03710 03/06/2020 ASOCIATIA ECOTIC Intră în cercul solidarITății
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(210) M 2020 02800
(151) 03/06/2020
(732) SC COMPETDAC SRL, STR.

LEONARDO DA VINCI NR. 11,
BL. D105, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

COMPETDAC

(531) Clasificare Viena: 27.05.06; 27.05.17;
27.05.25; 26.04.01; 29.01.11

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

clase:
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
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.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,

dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de
balenă sau sidef, scoici, spumă de mare,
chihlimbar.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în
vrac, materiale de căptuşire, amortizare şi
de umplutură, cu excepţia hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice, materiale
textile fibroase brute şi înlocuitori ai acestora.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
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 2020 03493
(151) 03/06/2020
(732) ENSAR DUMAN, STR.

HERASTRAU NR. 1, ET. 4, AP. 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011981,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

E.D Ensar Duman

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
24.17.02

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, ape de gură, nu pentru uz medical,
produse pentru curățarea dinților și ape de
gură, ceruri de parchet și mobilă, detergenți
de uz menajer, aromatizanți de uz menajer,
produse antistatice de uz menajer, preparate
pentru spălare de uz menajer, detergenți de rufe
pentru curățare de uz menajer, săpun pentru
igiena personală, produse pentru curățenie și
igienă personală, produse de curățare pentru
igiena personală intimă, nemedicinale, produse
de curățat nasul pentru igiena personală,
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, preparate de împrospătare a
respirației pentru igiena personală, preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), produse pentru
epilare și bărbierit, tratamente permanente
pentru păr, preparate și tratamente pentru
păr, tratamente de menținere a părului de uz
cosmetic, tratamente de desecare a părului
de uz cosmetic, produse cosmetice de îngrijire
a frumuseții, șampon de covoare, soluții
pentru curățarea covoarelor, ulei de arbore
de ceai, unt de cacao de uz cosmetic,
tărâțe de orez brun pentru lustruirea pielăriei
(produse de lustruire), ape de colonie, ape de
toaletă, ulei de migdale, săpun de migdale,
lapte de migdale de uz cosmetic, lapte
demachiant (produse cosmetice), lapte hidratant
(produse cosmetice), lapte de corp (produse
cosmetice), lapte de mâini (produse cosmetice),
lapte de baie (produse cosmetice), lapte de
înfrumusețare (produse cosmetice), lapte pentru
bronzat (produse cosmetice), lapte de curățare
pentru față (produse cosmetice), lapte de corp
pentru bebeluși (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de lapte, lapte de curățare
pentru
uz cosmetic, lapte de curățare de uz cosmetic,
ape de gură, nu pentru scopuri medicale.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, ape de gură antiseptice, ape
de gură medicinale împotriva cariilor, picături
de ochi, preparate farmaceutice, preparate
farmaceutice antibacteriene, preparate
farmaceutice pentru animale, preparate
farmaceutice pentru tratarea mătreții, preparate
farmaceutice de uz veterinar, creme pentru
acnee [preparate farmaceutice], preparate
farmaceutice pentru tratarea diabetului,
preparate farmaceutice de uz dermatologic,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, preparate farmaceutice pentru uz
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uman, preparate farmaceutice care conțin
cafeina, preparate farmaceutice pentru reglarea
imunității, preparate și substanțe farmaceutice
antialergice, preparate farmaceutice pentru
prevenirea alergiilor, preparate farmaceutice
pentru prevenirea diabetului, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea părului, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, produse de curățare pentru acnee
(preparate farmaceutice), produse și preparate
farmaceutice pentru prevenirea vergeturilor,
alimente din lapte praf pentru bebeluși, alimente
pentru bebeluși, produse dezinfectante de uz
menajer, șervețele sanitare pentru uz menajer,
dezinfectante folosite pentru igienă, produse
pentru igiena feminină, dezodorizante pentru
covoare, săruri de ape minerale, ape minerale
pentru uz medicinal, săruri pentru băi de ape
minerale, ceai medicinal, ceaiuri antiastmatice,
ceai artificial (de uz medicinal), ceaiuri din plante
pentru uz medicinal, ceaiuri de slăbit de uz
medical, faină de uz farmaceutic, făină de in
de uz farmaceutic, făină de pește pentru uz
farmaceutic, făină cu adaos de lactate pentru
copii mici, pâine pentru diabetici, adaptată
în scopuri medicale, pâine de uz terapeutic
îmbogățită cu vitamine, pâine cu conținut scăzut
de sare de uz medical, produse dietetice de
cofetărie adaptate pentru scopuri medicale,
drojdie de uz farmaceutic, suplimente alimentare
pe bază de drojdie, extracte din drojdie pentru
scopuri farmaceutice, drojdie de uz medical,
veterinar sau farmaceutic, extracte din drojdie
de uz medical, veterinar sau farmaceutic, sucuri
de fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, suplimente dietetice sub formă de
prafuri cu arome de fructe, infuzii din plante
medicinale, medicamente pe bază de plante,
emulsie de migdale de uz farmaceutic, ulei de
migdale de uz farmaceutic, lapte-formulă pentru
sugari, înlocuitori pentru laptele matern, lapte
praf (alimente pentru sugari), lapte praf pentru
copii mici.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
ceasuri, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare,
ceasuri automate, curele de ceas, brățări de
ceas, ceasuri de șemineu, ceasuri de masă,
ceasuri deșteptătoare electronice, ceasuri din
aur, ceasuri de damă, ceasuri de birou, ceasuri
de mână, ceasuri din metale prețioase, ceasuri
din aur laminat, ceasuri de mână elegante,
ceasuri placate cu aur, brățări metalice pentru
ceasuri, curele din piele pentru ceas, curele
de ceas din piele, curele de ceas din nailon,

pandantive pentru lanțuri de ceas, catarame
pentru curele de ceas, curele pentru ceasuri
de mână, bijuterii, bijuterii din aur, bijuterii cu
diamante, bijuterii de damă, bijuterii pentru copii,
bijuterii pentru față, bijuterii de corp, bijuterii
confecționate din aur.
16. Plicuri (papetărie), dosare (papetărie),
articole de papetărie, agrafe pentru hârtie
(papetărie), mape de hârtie (papetărie),
invitații (articole de papetărie), carnețele de
buzunar (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), mape pentru scris (papetărie), coli
de hârtie (papetărie), foi de hârtie (papetărie),
agende folosite în papetărie, articole de
papetărie pentru petreceri, benzi dublu adezive
pentru papetărie, articole de papetărie pentru
birou, articole de papetărie pentru scris, pungi
pentru cadouri, pungi de congelator, pungi cu
mânere, pungi de hârtie, pungi pentru sandvișuri
(hârtie), pungi universale de plastic, pungi de
plastic pentru sandviș, pungi și saci de hârtie,
pungi din hârtie pentru ambalat, pungi de hârtie
pentru ambalat, pungi de ambalat din hârtie,
pungi din plastic pentru ambalat, pungi de hârtie
pentru cadouri, pungi de gunoi din hârtie, pungi
din hârtie pentru alimente, pungi din hârtie pentru
cadouri, pungi de hârtie pentru cumpărături,
pungi pentru cuburi de gheață, pungi de plastic
pentru cumpărături, pungi de plastic pentru
împachetare, pungi de hârtie folosite la coacere,
pungi de plastic pentru ambalarea gheții, pungi
de
hârtie de uz casnic, pungi din plastic de
uz casnic, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, pungi pentru ambalare din
plastic biodegradabil, pungi pentru gătit în
cuptorul cu microunde, pungi de plastic pentru
copt în cuptor, pungi din hârtie pentru masa
de prânz, pungi de plastic pentru ambalat și
împachetat, pungi din plastic pentru scutece
de unică folosință, pungi pentru sandvișuri din
hârtie sau din plastic, pungi de hârtie de uz
casnic pentru deșeuri alimentare, pungi de hârtie
destinate utilizării în sterilizarea instrumentelor
medicale, pungi (învelitoare, săculețe) de
ambalaj din hârtie sau material plastic, recipiente
pentru gheață confecționate din hârtie sau
carton, filtre de cafea din hârtie, hârtie de orez.
20. Mobilă și mobilier, mobilă din bambus,
mobilă cu pat încorporat, mobilă de toaletă
incluzând lavoare, paravane de protecție din
materiale rezistente la foc, de uz menajer,
cleme pentru prinderea covoarelor pe trepte
(nemetalice), măsuțe de ceai, cărucioare de
servit ceaiul, cutii (lăzi) de orez.
21. Bureți abrazivi pentru satinare.
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25. Îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
manșoane (îmbrăcăminte), tricoturi
(îmbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte),
mușamale (îmbrăcăminte), combinezoare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă,
văluri (îmbrăcăminte), glugi (îmbrăcăminte),
blănuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
brâuri (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
gabardine (îmbrăcăminte), brâie (îmbrăcăminte),
mitene (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
pentru copii, îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
articole de îmbrăcăminte, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), șepci (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru nou
născuți, pulover (articole de îmbrăcăminte),
curele din piele (îmbrăcăminte), viziere
(articole de îmbrăcăminte), eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte din
cașmir, articole de îmbrăcăminte din mătase,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, îmbrăcăminte
tip body pentru sugari și copii mici.
27. Covoare, covoare pentru ușă, covoare
pentru hol, covoare de cauciuc, covoare,
carpete și preșuri, covoare din piese combinate,
covoare și mochete (textile), covoare de lână
lucrate manual, preșuri și covoare de mașină,
covoare care acoperă doar o parte din podea,
linoleum, linoleum destinat utilizării la acoperirea
podelelor, dale din linoleum pentru fixare pe
pardoselile existente, dale din linoleum pentru
fixare pe pereții existenți, dale din linoleum,
preșuri, preșuri pentru baie, preșuri din cauciuc,
preșuri din hârtie, preșuri și covorașe auto,
preșuri de intrare din material textil, preșuri
antiderapante destinate utilizării dedesubtul
aparatelor, preșuri din material textil, pentru uz
casnic, preșuri absorbante de unică folosință
pentru podea, preșuri, rezistente la foc, pentru
șemineuri și grătare.
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
frișcă sub formă de praf pentru cafea, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, ouă
cu aromă de ceai, ceai cu lapte (în care
predomină laptele), unt de cacao, băuturi pe
bază de lapte cu cacao, băuturi pe bază de lapte
cu aromă de cacao, băuturi pe bază de lapte

aromatizate cu ciocolată, lapte de orez, lapte de
orez de uz culinar, lapte de orez (înlocuitor de
lapte), ulei din tărâțe de orez de uz alimentar,
ulei din tărâțe de orez (de uz alimentar), fulgi
uscați din alge nori care se presară peste orez
în apă fierbinte (ochazuke-nori), făină de pește
pentru consum uman, creme de întins pe pâine
care conțin în principal fructe, creme de întins pe
pâine care conțin în principal ouă, icre de arici
de mare fermentate în sare, muguri de bambus
fermentați, fierți și conservați în sare [menma],
brânză cu condimente, uleiuri cu mirodenii,
unt cu plante aromatice, sosuri de brânză, sosuri
pentru gustări, sosuri pe bază de lactate, salate
aperitiv, sucuri de legume pentru gătit, sucuri din
fructe utilizate la gătit, carne, carne proaspătă,
carne uscată, carne congelată, carne procesată,
carne afumată, carne tocată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne ambalată,
carne friptă, carne și produse din carne, carne
de vită, plăcintă cu carne, hamburgeri de
carne, carne de mânzat, carne de vânat,
carne pentru cârnați, pârjoale din carne, carne
de curcan, conserve de carne, carne uscată
sfărâmată, carne de rață, carne de crab, carne
de măgar, pateuri din carne, produse din carne
preparate, carne de vită feliată, produse din
carne congelată, carne de pui congelată, carne
proaspătă de pasăre, carne de pui deshidratată,
carne prăjită de pui, carne prăjită de pui, carne
de vită preparată, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne de scoici uscată, carne
de pasăre gătită, carne de pește uscată, carne
de curcan gătită, carne de pui proaspătă, carne
de pasăre congelată, carne de rață gătită, carne
de broască-taur, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), chili con carne
(tocană de ardei iute și carne), grăsime din carne
de vită, carne de pasăre de curte, produse din
carne de miel, pastramă din carne de vită, bucăți
de carne de pui, umplutură de carne pentru
plăcinte, felii de carne de oaie, conserve de
carne de pasăre, gustări pe bază de carne,
pateuri pe bază de carne, conserve din carne
de vânat, bulion de carne de vițel, carne uscată
de scoici bivalve, salate cu carne de pasăre,
cârnați din carne de pui, hamburgeri din carne
de pui, chiftele din carne de pui, chiftele din
carne de vită, pateuri din carne de pui, mâncăruri
preparate pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne, produse din carne sub
formă de hamburgeri, roast beef (friptură de
carne la cuptor), mâncăruri preparate constând
în principal din carne, carne de vită sărată
și conservată (corned beef), mâncăruri gătite
constând în principal din carne de pui, aperitive
congelate constând în principal din carne de
pui, mâncăruri congelate constând în principal
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din carne de pasăre, carne de pui gătită lent
la cuptor (pulled chicken), carne de vită gătită
lent la cuptor (pulled beef), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de rață,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne de
pui, mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de curcan, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, pește, pește uscat, pește afumat, pește
prelucrat, pește sărat, pește congelat, pește
marinat, pește conservat, pește gătit, chiftele
din pește, conserve de pește, friptură de pește,
pârjoale din pește, pateuri de pește, biscuiți de
pește, supă de pește, mâncăruri din pește, pastă
de pește, conserve din pește, pește în conservă,
cârnați de pește, crochete de pește, pește la
borcan, alimente refrigerate din pește, batoane
de pește file, icre de pește, preparate, icre de
pește procesate, pește gătit și congelat, produse
alimentare din pește, pește fiert și uscat, ficat
de pește-undițar, mâncăruri pe bază de pește,
pește în ulei de măsline, produse din pește la
borcan, produse congelate pe bază de pește,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, produse din pește preparate, pentru
consum uman, produs tartinabil pe bază de
pește afumat, mâncăruri preparate constând
în principal din pește, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, uleiuri comestibile obținute
din pește (cu excepția uleiului de ficat de
cod), fructe deshidratate, fructe preparate, fructe
conservate, fructe fermentate, fructe tăiate,
fructe, gătite, fructe coapte, fructe confiate, fructe
glazurate, fructe congelate, fructe uscate, fructe
glasate, fructe congelate, fructe aromatizate,
fructe feliate, pastă de fructe, gemuri din fructe,
marmelada din fructe, salate de fructe, cipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, fructe în conservă,
pulpă de fructe, pectină din fructe, conserve de
fructe, fructe în saramură, tocătură din fructe,
fructe lychee procesate, fructe la borcan, piureuri
de fructe, rulouri de fructe, fructe de mare
preparate, cremă tartinabilă din fructe, fructe
de mare uscate, fructe feliate la borcan, fructe
de mango preparate, fructe feliate, la conservă,
produse din fructe uscate, fructe de avocado
procesate, fructe de pawpaw uscate, fructe de
pădure, conservate, pastă de fructe presate,
fructe de torreya, preparate, fructe de mare
gătite, fructe de mare congelate, umpluturi de
fructe pentru plăcinte, gustări pe bază de fructe,
iaurturi cu gust de fructe, deserturi pe bază de
fructe, jeleuri din fructe de mare, extracte din

fructe de mare, conserve de fructe de mare,
fructe kaki uscate (got-gam), fructe de mare în
conservă, amestecuri de fructe și nuci preparate,
gustări pe bază de fructe confiate, băuturi din
lapte cu conținut de fructe, umpluturi pe bază
de fructe pentru plăcinte, amestecuri de snack-
uri constând din fructe deshidratate și fructe
cu coajă lemnoasă procesate, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
mâncăruri preparate constând în principal din
fructe de mare, curmale, curmale preparate,
curmale uscate, curmale chinezești conservate,
migdale măcinate, migdale preparate, lapte de
migdale, jeleu de migdale, unt de migdale,
măsline umplute cu migdale, lapte de migdale
pentru uz culinar, lapte de migdale de uz
culinar, băuturi pe bază de lapte de migdale,
măsline umplute cu ardei roșu și migdale,
jeleuri comestibile, jeleuri de legume, dulcețuri,
lapte, lapte bătut, lapte covăsit, lapte aromat,
lapte fermentat, lapte condensat, lapte degresat,
lapte praf, lapte ecologic, lapte acidofil, lapte
deshidratat, lapte de soia, lapte de cocos, lapte
de ovăz, lapte de arahide, înlocuitori de lapte,
lapte de vacă, lapte de oaie, lapte de capră,
kefir [băutură din lapte], lapte de cocos (băuturi),
băuturi din lapte, cu conținut predominant de
lapte, lapte praf de cocos, lapte praf de soia,
lapte praf de capră, băuturi pe bază de lapte,
deserturi pe bază de lapte, budinci pe bază de
lapte, lapte din boabe de soia, băuturi aromate
pe bază de lapte, brânză prelucrată, brânză
cancoillotte, brânză tartinabilă, brânză alba,
brânză cheddar, brânză rasă, brânză quark,
brânză topită, brânză scursă, brânză albă moale,
amestecuri de brânză,
batoane de brânză, brânză cu ierburi, creme
de brânză, brânză cu mucegai, brânză de oaie,
brânză cu pastă moale, brânză proaspătă de
vaci, preparate cu brânză de țară, brânză din
lapte de capră, gustări pe bază de brânză,
cașcaval afumat, cașcaval, iaurturi aromate,
iaurturi cremoase, iaurt, iaurt de soia, deserturi
din
iaurt, iaurt de băut, iaurturi de băut, băuturi facute
din iaurt, skyr (iaurt tipic islandez), băuturi pe
bază de iaurt, iaurt cu conținut scăzut de grăsimi,
iaurt preparat din lapte de capră, produse
lactate, smântână (produse lactate), produse
lactate tartinabile, produse lactate și înlocuitori,
deserturi preparate din produse lactate, praf
de frișcă (produse lactate), deserturi reci din
produse lactate, băuturi pe bază de produse
lactate.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
pungi de cafea, gheață alimentară, gheață
comestibilă, gheață pentru răcire, cuburi de
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gheață, cafea cu gheață, gheață pentru
răcire, gheață (apă congelată), ceai cu gheață
(nemedicamentoase), gheață naturală sau
artificială, gheață brută și înghețată, gheață sub
formă de cuburi, produse de cofetărie cu gheață,
gheață pentru produse de cofetărie, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, băuturi cu
gheață pe bază de ciocolată, băuturi cu gheață
pe bază de cacao, băuturi cu gheață pe bază de
cafea, cafea, cafea solubilă, cafea verde, cafea
liofilizată, cafea decafeinizată, cafea aromată,
cafea măcinată, cafea de malț, cafea cu
ciocolată, cafea gata preparată, uleiuri de cafea,
amestecuri de cafea, cafea cu lapte, băuturi
din cafea, înlocuitori de cafea, concentrate de
cafea, extracte de cafea, boabe de cafea, arome
de cafea, esențe de cafea, esență de cafea,
capsule de cafea, doze de cafea, amestecuri
de cafea de malț cu cafea, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
prăjite, cicoare (înlocuitori de cafea), boabe de
cafea măcinate, esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, extracte de
cafea de malț, înlocuitori de cafea (surogate de
cafea sau preparate din plante folosite în loc de
cafea), amestecuri de cafea și malț, amestecuri
de cafea și cicoare, băuturi pe bază de cafea,
umpluturi pe bază de cafea, preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, boabe de cafea învelite
în zahăr, înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cacao, înlocuitor
de cafea pe bază de cicoare, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, băuturi gata preparate pe
bază de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, extracte de cafea utilizate ca
arome pentru alimente, preparate de cicoare
utilizate ca înlocuitori pentru cafea, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, extracte
de cicoare utilizate ca înlocuitori de cafea,
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, înlocuitori de cafea (pe
bază de cereale sau cicoare), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), orz prăjit și malț pentru
utilizare ca înlocuitori pentru cafea, cicoare
și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, ciocolată de casă sub formă
de foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,

ceai, ceai rooibos, ceai negru (ceai englezesc),
ceai verde, ceai negru, ceai darjeeling, mate
(ceai), ceai instant, ceai oolong (ceai chinezesc),
chai (ceai), ceai galben, ceai alb, ceai tieguanyin,
ceai fermentat, ceai de ginseng, ceai de salvie,
ceai pentru infuzii, amestecuri de ceai, ceai
verde japonez, pliculețe de ceai, ceai lapsong
souchong, arome din ceai, prăjituri pentru ceai,
ceai ginseng (insamcha), frunze de ceai, extracte
de ceai, ceai de oolong, esențe de ceai, ceai
de iasomie, ceai earl grey, înlocuitori de ceai,
ceai fără teină, ceai de ghimbir, ceai de yuzu,
ceai de rozmarin, capsule de ceai, ceai de
tei, ceai de măceșe, ceai de mușețel, ceai de
mentă, ceai verde instant, ceai alb instant, ceai
negru instant, ceai oolong instant, ceai de hrișcă,
ceaiuri de fructe, băuturi din ceai nemedicinale,
esențe de ceai (nemedicamentoase), extracte
de ceai (nemedicamentoase), ceai de lămâie
verde, ceai de ginseng roșu, ceai de crizanteme
(gukhwacha), ceai de acanthopanax (ogapicha),
ceai din alge kelp, pliculețe de ceai pentru
prepararea de ceaiuri nemedicinale, ceai vândut
în vrac (nemedicamentos), ceai din frunze
de orz, yerba mate (ceai sud-american), ceai
de caise asiatice (maesilcha), ceai de lotus
alb (baengnyeoncha), ceai de goji chinezesc
(gugijacha), amestecuri de pulberi de ceai,
ceai din orez brun prăjit, ceaiuri (nemedicinale)
care conțin lămâie, ceaiuri (nemedicinale)
aromate cu lămâie, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), ceai de orz prăjit (mugi-
cha), ceai din rădăcină de brusture (wooungcha),
ceai (nemedicinal) care conține extracte de
merișor, pliculețe de ceai (nu pentru uz
medicinal), prăjituri pentru ceai cu ciocolată
și lapte, ceai ambalat (altele decât pentru
uz medicinal), ceai (nemedicinal) care conține
frunze de merișor, ceai din fructe (nu pentru
uz medical), ceaiuri cu aromă de fructe (nu
medicinale), ceai instant (altul decât cel pentru
uz medicinal), ceai din orz uscat cu coajă
(mugi-cha), ceai (nemedicinal) care constă în
extracte de merișor, ceai de iasomie, altele decât
pentru uz medicinal, înlocuitori de ceai (altele
decât pentru uz medicinal), ceai (nemedicinal)
care constă în frunze de merișor, yuja-cha
(ceai corean cu lămâie și miere), ceaiuri
aromate (altele decât cele pentru uz medicinal),
ceai aromat din portocale (altele decât pentru
uz medicinal), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ceai), băuturi pe bază de
ceai cu aromă de fructe, ceaiuri din plante,
altele decât cele de uz medicinal, ceai cu aroma
de măr (altele decât pentru uz medicinal), ceai
sub formă de praf de varec sărat (kombu-cha),
cacao, bomboane cu cacao, produse din cacao,
pudră de cacao, cacao cu lapte, pudră de cacao
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instant, cacao pentru prepararea băuturilor,
pastă de cacao pentru băuturi, alimente pe
bază de cacao, preparate pe bază de cacao,
amestecuri pe bază de cacao, băuturi pe bază
de cacao, băuturi din cacao gata preparate, și
băuturi pe bază de cacao, extracte de cacao
pentru consum uman, alimente care conțin
cacao (ca principalul ingredient), băuturi sub
formă de pudră care conțin cacao, preparate
pe bază de cacao pentru fabricarea băuturilor,
extracte de cacao utilizate ca arome pentru
băuturi, extracte de cacao utilizate ca arome
pentru alimente, cacao (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de
cacao), ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, ciocolată
tartinabilă, înlocuitori (ciocolată), ciocolată
aerată, ciocolată caldă, ciocolată umplută,
ciocolată nemedicinală, ciocolată granulată,
paste de ciocolată, înlocuitori de ciocolată,
chipsuri de ciocolată, ciocolată cu lapte, scoici
de ciocolată, biscuiți de ciocolată, batoane de
ciocolată, ciocolată pentru glazuri, ciocolată de
băut, praline de ciocolată, esențe de ciocolată,
prăjituri cu ciocolată, înghețate cu ciocolată,
fondue din ciocolată, sirop de ciocolată, trufe
de ciocolată, spume de ciocolată, marțipan
din ciocolată, pudră de ciocolată, bomboane
cu ciocolată, vafe din ciocolată, dulciuri din
ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, ouă de ciocolată,
gofre de ciocolată, fondante de ciocolată,
bomboane de ciocolată, ciocolată fără lapte,
iepurași de ciocolată,
pateuri cu ciocolată, ciocolată caldă vegană,
băuturi aromatizate cu ciocolată, migdale
acoperite de ciocolată, biscuiți înveliți în
ciocolată, biscuiți acoperiți cu ciocolată, covrigi
glazurați cu ciocolată, prăjitură învelită în
ciocolată, alune trase în ciocolată, prăjituri mici
cu ciocolată, napolitane învelite în ciocolată,
ciocolată cu lapte (băutură), fructe trase
în ciocolată, tablete de ciocolată umplute,
ciocolată tartinabilă conținând nuci, ciocolată cu
hrean japonez, batoane învelite în ciocolată,
amestecuri de ciocolată caldă, prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
băuturi cu aroma de ciocolată, biscuiți cu
glazura de ciocolată, napolitane cu caramel
și ciocolată, covrigi cu glazură de ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, umpluturi pe
bază de ciocolată, ciocolată sub formă de
praline, decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri,
preparate pentru băuturi cu ciocolată, creme pe

bază de ciocolată, fursecuri parțial învelite în
ciocolată, nuci macadamia trase în ciocolată,
glazuri cu aromă de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, arome pe bază de
ciocolată, cremă de ciocolată pentru pâine, rahat
turcesc acoperit cu ciocolată, înghețate cu aromă
de ciocolată, vafe cu glazură de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, siropuri de
ciocolată pentru prepararea băuturilor pe bază
de ciocolată, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fructe oleaginoase învelite în ciocolată, fructe
oleaginoase trase în ciocolată, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de cofetărie
din ciocolată, deserturi pe bază de ciocolată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată, biscuiți
pe jumătate înveliți în ciocolată, esențe de
ciocolată pentru prepararea băuturilor, batoane
de nuga învelite în ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), produse de cofetărie
din ciocolată nemedicinală, creme tartinabile
pe bază de ciocolată, turte din orez învelite
în ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, ciocolată cu cremă cu aromă
de mentă, băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte, ornamente din ciocolată pentru pomul
de crăciun, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, esențe de ciocolată pentru
prepararea de băuturi, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, nuci trase în
ciocolată [produse de cofetărie], fursecuri cu
înveliș cu aromă de ciocolată, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, biscuiți
conținând ingrediente cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, biscuiți cu glazură cu aromă de
ciocolată, preparate pentru pregătirea băuturilor
cu aromă de ciocolată, pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de ciocolată), preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de caramel,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de nuci, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de mentă, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, umpluturi
pe bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de banane, batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, preparate pentru
băuturi cu ciocolată cu aromă de moca, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, fursecuri parțial învelite
într-o glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți cu
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bezea moale înveliți în ciocolată, care conțin
caramel, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată
care nu au la bază lactate sau legume, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, rahat turcesc, orez,
orez integral, orez fiert, orez expandat, orez
condimentat, orez prăjit, orez, tapiocă, orez
preparat, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, budincă de
orez, salată de orez, făină de orez, amestecuri
de orez, orez îmbogățit (negătit), orez congelat
preparat, orez sălbatic (preparat), sosuri pentru
orez, fidele de orez, chipsuri de orez, fulgi de
orez, orez artificial (negătit), biscuiți de orez,
turte din orez, terci de orez, găluște de orez,
budinci de orez, bulete din orez, tartă de orez,
paste din orez, orez gătit la aburi, biscuiți sărați
din orez, biscuiți din orez (senbei), orez gătit și
uscat, fulgi de orez natural, onigiri (găluște de
orez), hârtie de orez comestibilă, făină de orez
glutinos, făină din amidon de orez, mâncăruri
pe bază de orez, orez sub formă de cremă,
orez congelat preparat cu condimente, gustări
pe bază de orez, gustări tip prăjitură din orez,
prăjituri din orez zdrobit (mochi), budincă pe
bază de orez, amestec kheer (budincă de orez),
turte de orez sote (topokki), produse alimentare
fabricate din orez, orez măcinat pentru consum
uman, orez fermentat cu malț (koji), prăjituri din
orez cleios (chapsalttock), terci din făină de orez,
prăjituri caramelizate din orez expandat, cereale
pentru micul dejun din orez, tăiței chinezesti
din orez (bifun, cruzi), mâncăruri pregătite pe
bază de orez, prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), produse alimentare extrudate
preparate din orez, mâncăruri preparate pe bază
de orez, pulpă de orez pentru scopuri culinare,
orez preparat învelit în alge marine, prăjituri
dulci din orez zdrobit (mochi-gashi), făină pentru
prepararea găluștilor din orez glutinos, budincă
de orez conținând stafide și nucșoară, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) orez, orez
îmbogățit cu vitamine și alte minerale, mâncăruri
congelate constând în principal din orez, prăjitură
de orez în formă de semilună (songpyeon),
biscuiți din orez în formă de granule (arare), orez
congelat și preparat cu legume și condimente,
produse pentru gustări preparate din făină
de orez, orez glutinos învelit în frunze de
bambus (zongzi), mâncăruri liofilizate în care
orezul este ingredientul principal, prăjituri moi
din orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi),
feluri de mâncare în special pe bază de

orez, orez (pregătit) folosit pentru prepararea
alimentelor de consum uman, gimbap (fel de
mâncare coreean pe bază de orez), bibimbap
(orez amestecat cu legume și carne de vită),
orez amestecat cu legume și carne de vită
(bibimbap), prăjituri uscate din făină de orez
cu zahăr (rakugan), găluști de orez acoperite
cu pudră de fasole (injeolmi), mâncăruri uscate
prin înghețare în care orezul este ingredientul
principal, mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, orez dulce cu
nuci și jujubă, denumit și măslin dobrogean,
(yaksik), prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), prânzuri la
cutie constând din orez, cu carne, pește sau
legume adăugate, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, paste făinoase alimentare, paste
alimentare făinoase, paste făinoase umplute,
paste făinoase cu trufe, paste făinoase gata-
preparate, alimente din paste făinoase uscate,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
tăiței, tăiței asiatici, tăiței instant, tăiței chinezești,
tăiței cu ou, lo mein (tăiței), tăiței udon (nefierți),
tăiței din hrișcă, tăiței chow mein, tăiței chinezești
(negătiți), tăiței din creveti, tăiței din amidon, tăiței
soba (tăiței japonezi din hrișcă, negătiți), tăiței
somen (tăiței foarte subțiri din grâu, nefierți),
tăiței din grâu integral, tăiței instant pentru gătit,
udon (tăiței în stil japonez), tăiței prăjiți cu legume
(japchae), pad thai (tăiței prăjiți thailandezi), tăiței
udon care se prepară instant, tăiței soba care se
prepară instant, tăiței chinezești care se prepară
instant, tăiței din amidon de fasole (harusame,
negătite), făină, făină vegetală, făină îmbogățită,
făină comestibilă, făină pentru prăjituri, făină
pentru pizza, făină de tapioca, făină de aluat,
făină de fasole, făină de mei, amestecuri de
făină, făină de cartofi, făină de soia, făină de
muștar, făină de grâu, făină de orz, făină de
secară, făină pentru gogoși, făină de cereale,
făină de copt, făină de ovăz, făină cu trufă,
făină de nuci, făină de năut, făină de linte,
făină de migdale, făină de grâu necernută, făină
gata pentru copt, făină de cereale prăjită, făină
de ovăz instant, făină de soia pentru mâncare,
făină de amidon din grâu, chipsuri pe bază de
făină, mâncăruri pe bază de făină, concentrat
de făină pentru alimente, făină de hrișcă
(pentru alimente), făină de orz (pentru alimente),
preparat din cereale (făină alimentară), amestec
de făină pentru alimente, găluște
pe bază de făină, amestecuri de făină utilizate
pentru copt, făină de tapioca de uz alimentar,
făină de ovăz pentru consum uman, făină
de cartofi, de uz alimentar, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, aperitive sărate
pe bază de faină, făină de porumb de uz
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alimentar, făină de grâu de uz alimentar, alimente
sărate preparate din făină de cartofi, produse de
patiserie din făină de cartofi, snack-uri preparate
din făină de cartofi, produse de cofetărie pe
bază de făină, făină de semințe de lacrima-lui-
iov, făină din semințe de coix pentru alimente,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate
din făină de cartofi, produse pentru gustări
preparate din făină de porumb, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, biscuit
uscat făcut din făină, apă și sare, făină din
semințe de leguminoase, de uz alimentar,
alimente preparate din cereale, preparate din
cereale care conțin tărâțe, preparate din cereale
care conțin tărâțe de ovăz, preparate din cereale
acoperite cu zahăr și miere, aditivi pentru
pâine din preparate pe bază de cereale, pâine,
pâine proaspătă, pâine pita, pâine prăjită, pâine
nefermentată, pâine crocantă, pâine integrală,
pâine daneză, pâine indiană, pâine semicoaptă,
pâine multicereale, pâine cu usturoi, pâine de
secară, batoane de pâine, pesmet din pâine,
pâine la aburi, amestecuri pentru pâine, pâine
nan (indiană), sopapillas (pâine prăjită), pâine
cu umplutură, pâine și chifle, hamburgeri în
pâine, chifle moi (pâine), pâine de malț, aluat
de pâine, pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din
pâine, pâine fără gluten, prăjitură cu pâine, pâine
cu stafide, amestecuri pentru pâine integrală,
pâine aromată cu condimente, pâine coaptă în
prealabil, pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine
umplute, rulouri de pâine daneză, pâine umplută
cu fructe, lipii pentru sandvișuri (pâine), pâine
sub formă de bastoane, pâine nedospită în foi
subțiri, preparat de pâine cu malț, pâine cu
semințe de soia, pâine cu bicarbonat de sodiu,
amestecuri pentru umplutură care conțin pâine,
pâine cu conținut scăzut de sare, gustări care
constau în principal din pâine, amestecuri pe
bază de pâine pentru umpluturi, produse de
patiserie, produse de patiserie congelate, rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
aromate, produse de patiserie proaspete,
produse de patiserie vieneză, pateuri (produse
de patiserie), produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie cu fructe, produse de
patiserie conținând creme, deserturi preparate
(produse de patiserie), sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), preparate aromatice pentru
produse de patiserie, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară [produse
de patiserie], produse de patiserie umplute cu
fructe, produse de patiserie daneze din foitaj,
produse de patiserie din legume și carne,
produse de patiserie conținând legume și pește,

produse de patiserie cu umpluturi de fructe,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie cu semințe de mac,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie cu termen
mare de valabilitate, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie congelate umplute cu carne și
legume, produse de patiserie conținând legume
și carne de pasăre, fondante (cofetărie), drajeuri
romboidale (cofetărie), bomboane nemedicinale
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), produse
de cofetărie nemedicinale, trufe (produse de
cofetărie), produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie congelate, șerbeturi
(produse de cofetărie), jeleuri de fructe
(cofetărie), zefir (produse de cofetărie), pastila
(produse de cofetărie), drajeuri (produse de
cofetărie nemedicinale), produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
glazură pentru produse de cofetărie, zahăr tos
(nu pentru cofetărie), produse de cofetărie din
nuci, bezele moi (produse de cofetărie), produse
de cofetărie cu înghețată, batoane de lemn
dulce (cofetărie), gume transparente (produse
de cofetărie), biluțe de zahăr pentru cofetărie,
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
chipsuri de cofetărie pentru copt, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie înghețate (nemedicamentoase), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
utilizare în cofetărie, produse de cofetărie din
fructe, produse de cofetărie în formă lichidă, trufe
cu rom (produse de cofetărie), drajeuri de fructe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie care
conțin gem, produse de cofetărie care conțin
jeleu, produse de cofetărie cu crema spumă,
esențe folosite pentru produse de cofetărie,
suc de fructe (produse de cofetărie), produse
de cofetărie sub formă de tablete, produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie pe bază de arahide,
bucăți de zahăr cristal (produse de cofetărie),
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie congelate, produse de cofetărie cu
aromă de praline, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie înghețate sub formă de acadea, gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
produse de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie cu aromă de mentă
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(nemedicinale), amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, produse
de cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de mentă, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
pastile mentolate (produse de cofetărie), altele
decât cele pentru uz medical, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, înghețată, șerbeturi (înghețată),
înghețată vegană, lapte congelat (înghețată),
înghețată cu fructe, înghețată de fructe,
batoane de înghețată, sosuri pentru înghețată,
amestecuri de înghețată, înlocuitor de înghețată,
deserturi cu înghețată, cornete pentru înghețată,
conuri pentru înghețată, torturi de înghețată,
înghețată pe băț, înghețată din lapte, înghețată
pe bază de iaurt (predomină înghețata),
prafuri de înghețată instant, înghețată de iaurt
(înghețate), prăjituri pe bază de înghețată,
băuturi pe bază de înghețată, dulciuri de
înghețată de iaurt, înghețată sub formă de
sandviș, batoane de înghețată pe băț, pudră
de înghețată comestibilă pentru folosirea la
mașini de înghețată, amestecuri pentru cornete
de înghețată, batoane de înghețată cu fructe,
amestecuri pentru prepararea produselor din
înghețată, produse de înghețată pe bază de
soia, înghețată care nu e preparata din produse
lactate, înghețată cu aromă de fructe sub
formă de acadele, sorbeturi (înghețate de
fructe), drojdie, drojdie instant, drojdie pudră,
prăjitură din drojdie de bere, extracte de drojdie
pentru alimente, drojdie folosită ca ingredient
alimentar, drojdie și agenți de dospire, extracte
de drojdie pentru consum uman, aluat de
drojdie cu umpluturi care conțin legume, aluat
de drojdie cu umpluturi care conțin carne,
aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
fructe, semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, praf
de copt, sare, sare cu condimente, sare de
bucătărie, sare de țelină, sare de bucătărie , sare
de masă, sare cu trufă, sare pentru conservarea
peștelui, sare pentru condimentarea mâncării,
sare pentru conservarea alimentelor, sare de
bucătărie condimentată, sare pentru floricele
de porumb, sare de mare de bucătărie,
sare, mirodenii, arome și condimente, sare
de mare pentru conservarea alimentelor,
sare de murat pentru murarea alimentelor,
pastile de sare pentru conservarea peștelui,
granule de sare pentru conservarea alimentelor,
granule de sare pentru conservarea peștelui,

sare cu șofran pentru condimentat alimente,
sare de masă amestecată cu semințe de
susan, condimente, chutneys (condimente),
condimente comestibile, condimente alimentare,
hrean (condimente), curry (condimente),
condimente uscate, mirodenii (condimente),
sosuri (condimente), condimente aromate,
arome și condimente, condimente pentru pizza,
preparate de condimente, condimente pentru
alimente, condimente chimice (gătit), extracte de
condimente, condimente de copt, amestecuri de
condimente, amestec de condimente, murături
dulci (condimente), ghimbir (condimente pudră),
condimente pentru taco, praf de muștar
(condimente), praf de cuișoare (condimente),
ardei iuți uscați (condimente), praf de scorțișoară
(condimente), pudră de curry (condimente),
condimente cu ardei iute, sosuri marinate
conţinând condimente, semințe de susan
(condimente), amestecuri de condimente curry,
pastă de ghimber (condimente), condimente sub
formă de prafuri, condimente sub formă de
pudră, fiertură de crab în
condimente, praf de ardei iute (condimente),
amestec de condimente sloppy joe, pudră de
ardei iute (condimente), condimente pentru
floricele de porumb, condimente pe bază
de legume pentru paste, condimente pentru
carne de oaie fiartă instant, condimente
alimentare pe bază de ketchup și sos tip
salsa, mirodenii, șofran (mirodenii), ghimbir
(mirodenii), scorțișoară (mirodenii), mirodenii
uscate, helichrysum (mirodenii), sosuri care
conțin mirodenii, semințe de mac utilizate ca
mirodenii, plante aromatice (prelucrate), miere
cu plante aromatice, marinade care conțin plante
aromatice, plante aromatice pentru uz culinar,
oțet, oțet aromat, oțet balsamic, oțet din vin,
oțet de muștar, oțet de bere, oțet cu piper,
oțet de fructe, oțet de mere, sosuri pudră,
sosuri barbecue, sosuri condimentate, sosuri,
sosuri salsa, sosuri conservate, sosuri curry,
praf de sosuri, sosuri de carne, sosuri pentru
pizza, sosuri de fructe, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru gătit, sosuri pentru mâncare, sosuri
cu hrean, sosuri pentru salate, sosuri pentru
pui, sosuri de ciuperci, sosuri cu ierburi, sosuri
gata făcute, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri care conțin nuci, paste
cu legume (sosuri), sosuri pentru pește congelat,
piureuri de legume
(sosuri), sosuri aromatizate cu alune, preparate
pentru obținerea sosurilor, amestecuri pentru
prepararea sosurilor, pulpă de legume (sosuri –
alimente), sosuri pe bază de maioneză, sosuri de
salată care conțin smântână, sosuri întrebuințate
sub formă de condimente, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri,
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sosuri pe bază de cremă de trufe, ciocolată
cu lichior, biscuiți aperitiv, aperitive (tartine),
amestecuri de sucuri de carne sub formă de
granule, sandvișuri cu carne, plăcinte fără carne,
plăcinte cu carne, plăcinte cu carne (preparate),
plăcinte cu carne tocată, sandvișuri cu carne de
pui, sanvişuri conţinând carne de pui, biscuiți cu
aromă de carne, plăcinte cu carne de pasăre,
sos de carne de pui, pelmeni (găluște umplute cu
carne), sendvișuri cu carne de curcan, plăcinte
cu carne de pui, sos pentru carne pregătită
la grătar, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, sandvișuri cu pește, găluște din pește,
plăcinte cu pește, sos de peste, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri care conțin file
de pește, prăjituri cu fructe, brioșe cu fructe,
pâini cu fructe, biscuiți cu fructe, înghețate
comestibile de fructe, arome obținute din fructe,
prăjituri cu fructe glasate, înghețate tip sorbet
cu fructe, biscuiți cu aromă de fructe, dulciuri
(bomboane) care conțin fructe, franzele cu malț
și fructe, dulciuri (bomboane) cu aromă de
fructe, gustări de tip tort de fructe, biscuiți
crackers cu aromă de fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, jeleuri din fructe
(nu de uz medical), arome de fructe, altele
decât uleiurile esențiale, amestecuri de ovăz
care conțin fructe uscate, cereale pentru micul
dejun care conțin un amestec de fructe și fibre,
biscuiți cu aromă de plante, migdale cu zahăr,
prăjitură cu migdale, arome de migdale, prăjituri
cu migdale, migdale trase prin zahăr, arome
de migdale, altele decât uleiurile esențiale,
arome de migdale pentru alimente sau băuturi,
jeleuri, zahăr pentru prepararea jeleurilor, lapte
de pasăre, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte,
hamburgeri cu brânză, macaroane cu brânză,
sos cu brânză, prăjituri cu brânză, pufuleți de
brânză, biscuiți pentru brânză, biscuiți umpluți
cu brânză, sandviș din brânză topită, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți cu aromă de brânză,
biscuiți cu ceapă sau brânză, biscuiti cu gust
de brânză, sandviș din brânză topită și șuncă,
prăjituri din iaurt înghețate, plăcinte cu iaurt
congelate.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de vânzare engro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de plasare a
forței de muncă pentru menajere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante, asistență pentru
administrarea afacerilor în domeniul înființării și
exploatării restaurantelor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate medicale, intermediere de contracte
[pentru terți], intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, servicii de intermediere în achiziții,
intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere de contracte de publicitate
pentru alte persoane, intermediere în materie
de contracte de vânzare cumpărare de bunuri,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, servicii de intermediere
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și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
consultanță privind comenzile de articole de
papetărie, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cacao, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii de abonament care conțin bomboane de
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe de mare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate.
36. Afaceri imobiliare, furnizare de cazare
permanentă, asigurare pentru cazare la hotel,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea activităților de
strângere de fonduri caritabile, consultanță
imobiliară, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere de închirieri de
proprietăți imobiliare, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru încheierea
de acorduri privind finanțarea pentru plata
cheltuielilor medicale, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de

construcții, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de menaj
(servicii de curățenie), construcție de spații de
cazare interioare, construire de locuri de cazare
pentru turism, curățare covoare și carpete.
38. Transmisie de informații și imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente și igienă, transmitere de informații
în materie de produse farmaceutice, de medicină
și de igienă.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transport
articole de îmbrăcăminte, transport terestru
de persoane, servicii de transport rutier
pentru persoane, servicii de transport pentru
persoanele cu handicap, servicii de agenție
privind organizarea transportului de persoane,
organizarea
transporturilor rutiere, feroviare, maritime și
aeriene de persoane, servicii de binefacere, și
anume furnizarea de transport pentru persoane
în vârstă și persoane cu handicap, transport de
persoane și de produse pe cale terestră, aeriană
și maritimă, prestare de servicii de transport
pentru persoanele în vârstă sau cu handicap
(servicii caritabile), organizare de servicii de
transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, servicii
oferite de persoane sau firme care se ocupă cu
transportul mărfurilor pe cale rutieră, livrare de
alimente de către restaurante, servicii caritabile,
și anume distribuire de îmbrăcăminte (transport),
servicii caritabile, și anume distribuire de pături
(transport), consultanță profesională privind
transportul, servicii ale spărgătoarelor de gheață,
distribuția apei.
43. Servicii de cazare temporară, furnizare
de spații de cazare temporară mobilate,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, restaurante (servirea mesei),
restaurante de delicatese, restaurante cu
autoservire, restaurante pentru turiști, servicii
de restaurante fast-food, servicii de restaurante
de sushi, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurante care servesc
ramen, restaurante care servesc udon și
soba, aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire, servicii de informare privind
restaurantele, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
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băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, cazare temporară, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
cazare hotelieră, servicii de cazare temporară,
servicii de cazare pentru vacanțe, furnizare de
cazare pentru vacanțe, servicii ale agențiilor
de cazare, servicii de cazare pentru turiști,
servicii de cazare pentru reuniuni, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de camping pentru
turiști (cazare), servicii de cazare în stațiuni
turistice, cazare temporară la hoteluri și moteluri,
rezervare de locuri de cazare pentru călători,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
servicii de caritate, și anume cazarea temporară,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de alimente persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), servicii de furnizare
de cafea pentru birouri (furnizare de băuturi),
ceainării, servicii de ceainărie, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată, servicii
de baruri de sucuri de fructe.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de cazare în sanatorii (servicii
de sanatorii), servicii de cazare în case de
odihnă (servicii de sanatorii), servicii personale
de epilare, servicii personale terapeutice
referitoare la topirea grăsimii, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
terapeutice personale cu privire la regenerarea
părului, servicii de igienă dentară, servicii de
igienă și înfrumusețare pentru animale, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni,
implantarea părului, servicii de consultanță
referitoare la implanturile prostetice, servicii de
consultanță în materie de implanturi ortopedice,
consultanță în nutriție, consultanță legată de
nutriție, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță în domeniul cosmeticii, servicii
de consultanță legate de nutriție, servicii de
consultanță în domeniul cosmetic, servicii de
consultanță în domeniul chirurgiei, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
de consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii
medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale și de sănătate, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale, servicii
medicale de evaluare a sănătății, servicii de
furnizare de informații medicale, furnizare de
informații despre servicii medicale, servicii

medicale, și anume, fertilizare în vitro, servicii
medicale pentru tratamentul afecțiunilor corpului
omenesc, servicii de ultrasunete pentru scopuri
medicale, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul cancerului, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
tratamentul cancerului de piele, servicii medicale
de diagnostic (testare și analiză), servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale în domeniul tratamentului
durerilor cronice, servicii de consiliere în materie
de probleme medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, servicii de teste medicale pentru
diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii
de analize medicale pentru diagnosticul și
pronosticul cancerului, servicii de analize
medicale în cadrul tratamentului pentru
pacienți, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea
măduvei osoase, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul
și prelucrarea celulelor umane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de clinici medicale
de zi pentru copii bolnavi, servicii de
asistență și analize medicale referitoarea la
tratamentul pacienților, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical, servicii de epilare, servicii
de epilare cu laser, servicii de epilare corporală
cu ceară pentru persoane, tratament pentru
păr, tratamente cosmetice pentru păr, tratament
cu laser pentru creșterea părului, tratament
cosmetic cu laser pentru îndepărtarea părului
nedorit, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de îngrijire a frumuseții,
servicii de îngrijire a frumuseții pentru animale,
servicii de consultanță în domeniul îngrijirii
frumuseții, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de consultanță
în materie de îngrijire a frumuseții, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, cultivare de plante.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
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caritabile), furnizare de servicii de suport
personal pentru familiile pacienților care suferă
de boli care le pun în pericol viața, furnizare
de servicii de suport personal pentru pacienții
care suferă de cancer și pentru familiile acestora
(servicii sociale), furnizare de suport emoțional
pacienților bolnavi de cancer și familiilor
acestora, prin forumuri online interactive,
consultanță în materie de securitate.

───────

(210) M 2020 03571
(151) 03/06/2020
(732) DEM ELECTRONICS SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-URZICENI NR. 64,
CORP 3, PARTER, JUDEŢUL
ILFOV, COMUNA AFUMAŢI ,
ILFOV, ROMANIA

(540)
LEOMED

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultura şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2020 03582
(151) 03/06/2020
(732) ARTERRA HEALTH SRL, STR.

CRIŞAN NR. 57A, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300368, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) LUTARIS PROT SRL, STR. ANA
IPĂTESCU NR. 45, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300426, ROMANIA

(540)

ArTerra health

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2020 03648
(151) 03/06/2020
(732) MONICA MIHAELA

GEOROCEANU, BDUL.
AEROGĂRII NR. 38A, ET. 2, AP.
14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MONICA GEOROCEANU
THE JOY OF LIVING

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.01

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile). (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03674
(151) 03/06/2020
(732) DELUXE CARDS SRL, STR.

CALEA CĂLĂRAŞILOR NR.
167, BL. 39, SC. A, PARTER,
AP. 3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Zentrum

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 24.13.17;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți,
articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane
cu handicap, aparate de masaj, aparate,
dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 03675
(151) 03/06/2020
(732) DAOOD RONI, STR. SCOLII NR.

40A, BL. 2, SC. 1, ET. 2, AP. 10,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MB Mar&Bit
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
29.01.12

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

clase:
10. Articole şi instrumente medicale, măşti
medicale, aparate de dezinfectare pentru
uz medical, mănuşi pentru uz medical,
combinezoane pentru uz medical.
35. Administrarea vânzărilor, administraţie
comercială, servicii oferite de agenţii de import-
export, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de informaţii comerciale,
promovarea vânzărilor pentru terţi, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing şi publicitare,
distribuire de materiale publicitare, şi anume,
pliante, prospecte, brosuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanţă pe bază de catalog
(indiferent daca sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spaţiu pe pagini web pentru
promovarea de produse şi servicii, furnizarea
unui catalog online cu informaţii comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terţi, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea şi vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumparare şi vânzare de produse şi
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terţi, servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu articole de
curăţare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de curăţare, aceste servicii
pentru toate produsele, în special pentru cele
menţionate în clasa 10.
39. Ambalare de articole pe bază de comandă
şi specificaţii ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
şi livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, împachetare şi ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuţie,
servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de livrare a mărfurilor, servicii de descărcare
şi reambalare, servicii de etichetare, transport
şi depozitare, aceste servicii pentru toate
produsele, în special pentru cele menţionate în
clasa 10.

───────

(210) M 2020 03676
(151) 03/06/2020
(732) DELUXE CARDS SRL, STR.

DR. PETRE HERESCU NR. 12,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050587,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DELUKA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
03.13.01

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

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de uz
casnic, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu
gămălie, flori artificiale, decorațiuni pentru păr,
păr fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 03677
(151) 03/06/2020
(732) SC LOOP PRODUCTIONS SRL,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
AP. 68, BL. 37C, SC. A, ET. 8,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CRAZY LOOP

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2020 03678
(151) 03/06/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CĂLINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 011694,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GENESIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05; 26.13.25

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

4. Lumânări aromatice, lumânări parfumate,
fitiluri pentru lumanari, lumânări.

───────

(210) M 2020 03679
(151) 03/06/2020
(732) SC MIRDATOD PROD SRL, NR.

273, JUDEŢUL MUREŞ, IBĂNEŞTI,
547325, ROMANIA

(540)
UN MUNTE DE GUST

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03680
(151) 03/06/2020
(732) SC MIRDATOD PROD SRL, NR.

273, JUDEŢUL MUREŞ, IBĂNEŞTI,
547325, ROMANIA

(540)

ELEFTERIA
TELEMEAUA GRECULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
06.01.02

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 419
C), crem (Pantone 7407 C), alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03681
(151) 03/06/2020
(732) MIRDATOD PROD SRL, COM.

IBĂNEŞTI NR. 273, JUDEŢ
MUREŞ, SAT IBĂNEŞTI, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
GUSTUL PĂMÂNTULUI

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03682
(151) 03/06/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011854

(540)

GENESIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05; 26.13.25

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

───────
(210) M 2020 03683
(151) 03/06/2020
(732) MIRDATOD PROD SRL, COM.

IBĂNEŞTI NR. 273, JUDEŢ
MUREŞ, SAT IBĂNEŞTI, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

ALEGRIA TELEMEA
DOMNEASCĂ

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 419
C), crem (Pantone 7407 C), alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

6. Plăci numerice metalice, capace de sticlă din
metal / dispozitive de fixare a sticlelor din metal /
dispozitive de închidere a sticlelor din metal.
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(210) M 2020 03684
(151) 03/06/2020
(732) MIRDATOD PROD SRL, COM.

IBĂNEŞTI NR. 273, JUDEŢ
MUREŞ, SAT IBĂNEŞTI, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

MIRDATOD LACTATE
DE IBĂNEŞTI

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 03.04.02;
06.01.02; 25.01.19; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
116C), roşu (Pantone 032 C), maro
(Pantone 4625 C şi CMYK 55 90 100
55), crem (Pantone 1205 C), alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03685
(151) 03/06/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011854

(540)

GENESIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05; 26.13.25

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

8. Taietoare de folie, freze cu folie pentru sticle
de vin, acționate manual, chei de crampoane
pentru pantofi de golf (unelte de mână), greble
de nisip, greble pentru terenul de golf.

───────
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(210) M 2020 03686
(151) 03/06/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011854

(540)

GENESIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05; 26.13.25

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

14. Portchei/brelocuri (inele divizate cu
ornamente sau lanţuri decorative), portchei/
brelocuri din metale prețioase, portchei/
brelocuri acoperite cu metale prețioase,
portchei/brelocuri retractabile, portchei/brelocuri
metalice, ornamente pentru portchei/brelocuri,
portchei din imitaţie de piele, brelocuri ca bijuterii
(ormanente sau lanţuri decorative), brelocuri din
piele, brelocuri din plastic, portchei (inele divizate
cu ormanente sau lanţuri decorative), portchei
metalice, ceasuri de golf, butoni, suporturi
de piele pentru chei, cronometre, ceasuri /
orologii, instrumente horologice și cronometrice
și părți ale acestora, piese și accesorii pentru
ceasuri, ceasuri de automobile, bijuterii și metale
prețioase, cupe memoriale din metale prețioase,
tablete memoriale din metale prețioase, trofee
din metale prețioase, opere de artă din metale
prețioase.

───────

(210) M 2020 03687
(151) 03/06/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GENESIS

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17

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

16. Papetărie, stilouri (instrumente de scris),
caiete, agrafe pentru birouri, semne de carte,
covorașe pentru birou (protecții de birou), cleme
pentru bani, coperți de pașaport, huse pentru
pașapoarte, port- pașapoarte, jurnale tipărite,
materiale de scris.

───────
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(210) M 2020 03688
(151) 03/06/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GENESIS

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17

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

17. Dopuri de cauciuc pentru ambalarea
sticlelor.

───────

(210) M 2020 03689
(151) 03/06/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GENESIS

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17

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

18. Pungi de toaletă (vândute goale), pungi
cosmetice portabile (vândute goale), cutii pentru
chei, saci din piele, poșete, portofele pentru
carduri, portofele pentru cărți de vizită din
piele, cutii pentru cărți de vizită, serviete, genți
de tip boston, eco-saci pentru călătorie (saci
din material reutilizabil), cutii pentru costume,
cămăși și rochii, valize și pungi de călătorie,
etichete de bagaje, valize pentru seturi de
călătorie (articole din piele), umbrele de golf,
parasolare pentru golf, umbrele, parasolare
(umbrele de soare), decorațiuni din piele pentru
valize, cutii din piele pentru chei, genți din
piele și imitație de piele, serviete (articole din
piele), rucsacuri pentru alpiniști, valize, genți
pentru sport, rucsacuri sportive, genți de mână,
parasolare.

───────

maximr
Typewritten text
Se invocă Prioritatea nr. 40-2019-0189940 din data 06.12.2019, ţara Korea (KP), având starea acceptată.

maximr
Typewritten text
Se invocă Prioritatea nr. 40-2019-0189941 din data 06.12.2019, ţara Korea (KP), având starea acceptată.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/06/2020

(210) M 2020 03690
(151) 03/06/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GENESIS

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17

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

20. Plăci numerice nemetalice, butoaie de lemn
pentru decantarea vinului, capace de sticle,
nemetalice, polițe pentru vin, rafturi pentru vin,
rame, perne pentru susținerea gâtului, perne
gonflabile, inele divizate, nemetalice, pentru
chei, dopuri (dibluri), nemetalice, dopuri din lemn
sau plastic.

───────

(210) M 2020 03691
(151) 03/06/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GENESIS

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17

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

21. Perii pentru periajul gazonului de golf, perii
pentru curățarea echipamentului de golf, căni
de vin, cupe, pahare de vin, pahare de băut,
suporturi de vin, suporturi pentru sticle de vin,
căni, pahare fara picior din metale neprețioase,
căni pentru espresso, pahare de tip on the
rock (limitate la sticlărie), deschizătoare de
vin, picurătoare de vin, picurătoare de sticle,
tuburi pentru degustarea vinului, pipete pentru
degustarea vinului, filtre de vin, gulere de
picurare pentru sticle de vin, pompe de vid
pentru sticle de vin, găleți de vin, aeratoare de
vin, linguri pentru servirea vinului, deschizătoare
de sticle, deschizătoare de sticle, electrice și
neelectrice, răcitoare neelectrice pentru vin,
sticle de apă, dopuri de sticlă, decantoare de vin.

───────

maximr
Typewritten text
Se invocă Prioritatea nr. 40-2019-0189942 din data 06.12.2019, ţara Korea (KP), având starea acceptată.

maximr
Typewritten text
Se invocă Prioritatea nr. 40-2019-0189943 din data 06.12.2019, ţara Korea (KP), având starea acceptată.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/06/2020

(210) M 2020 03692
(151) 03/06/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GENESIS

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17

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

24. Pături, pături pentru uz exterior, pleduri,
prosoape de golf, pături reversibile, prosoape din
material textil, batiste din material textil.

(210) M 2020 03693
(151) 03/06/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12

HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-GU ,
SEOUL, REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GENESIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
03.07.17

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

25. Pantofi de golf, crampoane pentru
încălțăminte de golf, știfturi pentru încălțăminte
de golf, genți special adaptate pentru
încălțăminte de golf (din material textil), pantofi
de conducere, pulovere de golf, tricouri de golf,
fuste de golf, pantaloni de golf, veste de golf,
îmbrăcăminte de golf, sepci de golf, încălţăminte,
îmbrăcăminte, pălării, curele (îmbrăcăminte),
șosete, măști de iarnă (îmbrăcăminte).

(210) M 2020 03694
(151) 03/06/2020
(732) Bicolor Auto SRL, CALEA LUI

TRAIAN NR. 237, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, 247065,
VALCEA, ROMANIA

(540)

BICOLOR auto Premium
Automotive Paint

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 02.09.14

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

clase:
1. Aditivi chimici pentru vopsele.
2. Lacuri (vopsele), vopsele metalizate, vopsele
fără solvent, stabilizatori pentru vopsele, diluanți
pentru vopsele, vopsele cu lac, vopsele pentru
mașini, vopsele pentru automobile, aditivi pentru
vopsele, vopsele rezistente la apă, vopsele
pentru prevenirea ruginii, preparate pentru
uscarea vopselelor, solvenți pentru diluarea
vopselelor, preparate de acoperire transparente
(vopsele), agenți stabilizatori folosiți la vopsele.

───────

28. Plăci de golf.

──────
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3. Produse pentru îndepărtarea vopselei,
solvenți pentru îndepărtarea vopselelor.
40. Amestecarea de vopsele.

───────

(210) M 2020 03695
(151) 03/06/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12

HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-GU ,
SEOUL, REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY SRL,
STR. GEORGE CĂLINESCU NR.
52A, PARTER, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GENESIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
03.07.17

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

39. Servicii de închiriere de vehicule, închiriere
de vehicule echipate cu GPS, furnizare de
informații rutiere și de trafic, închiriere de mașini,
rezervare maşini de închiriat, transportul auto și
furnizarea de informații referitoare la acestea,
furnizare de informații prin Internet cu privire
la închirierea de automobile, Închirieri auto,
garaj și spații de parcare, închirieri mașini,
închiriere de vehicule, servicii de partajare
auto, servicii de pooling auto (închiriere),
brokeraj pentru piscine auto, informaţii despre
trafic prin reţele de comunicare computerizate,
urmărirea vehiculelor de transport pe computer
(informații despre transport), furnizare de
informații referitoare la starea operațională a
vehiculelor (informații despre transport), servicii
de notificare de avertizare a pericolelor prin
intermediul unei comunicări la distanță privind
starea vehiculului avariat, furnizare de informații
despre locația și direcția vehiculului (informații
despre transport - inclusiv servicii furnizate cu
asistența sistemelor de navigație prin satelit),
furnizare de informații de transport pe calculator,
furnizare de informații referitoare la transport,

parcarea vehiculelor, furnizare de informații
referitoare la condițiile rutiere și de trafic,
furnizare de informații despre trafic.

───────
(210) M 2020 03696
(151) 03/06/2020
(732) RBT DOTCOM SRL, STR. PROF.

NECULAI ZAMFIRESCU NR. 41,
JUD. IASI , IASI, 700717, IAȘI,
ROMANIA

(740) M.D.P RIGHTS AGENCY SRL
AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. LUNGA NR.
270, JUD. BRASOV, BRASOV,
500450, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

RBT design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.04.09

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

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

───────

(210) M 2020 03697
(151) 03/06/2020
(732) Mihaita Dragos Moldoveanu,

STR. VALUL CETATII NR. 37B,
JUD. DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții).
───────

(210) M 2020 03698
(151) 03/06/2020
(732) VALENTIN CONSTANTIN

VLADUCA, BD. INDEPENDENTEI
NR. 9, BL. J5, AP. 11, JUD.
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
BODYFIT

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

39. Distribuţie produse şi aparate sportive şi de
fitness (transport).

───────

(210) M 2020 03699
(151) 03/06/2020
(732) VALENTIN CONSTANTIN

VLADUCA , B-DUL.
INDEPENDENŢEI NR. 9, BL. J5,
AP. 11, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, ROMANIA

(540)
FITTRONIC

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Distribuţie (transport) de produse şi aparate
sportive şi de fitness.

───────

(210) M 2020 03700
(151) 03/06/2020
(732) VALENTIN CONSTANTIN

VLADUCA , B-DUL.
INDEPENDENŢEI NR. 9, BL. J5,
AP. 11, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, ROMANIA

(540)
ALIBIBI

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Servicii de import pentru: jocuri,
jucării, obiecte de divertisment, articole de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului.
39. Distribuţie (transport) de: jocuri, jucării,
obiecte de divertisment, articole de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului.

───────
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(210) M 2020 03703
(151) 03/06/2020
(732) MARILENA BĂLUŢĂ, STR. PETRE

S. AURELIAN NR. 42, ET. 2, AP.
10, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

SRO SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE ONCOFERTILITATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.10

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de fertilizare în vitro, servicii
de tratament de fertilitate pentru persoane,
servicii ginecologice, servicii furnizate de bănci
de spermă, servicii de recoltare și conservare de
spermă și ovocite, servicii de asistenţă medicală.

───────

(210) M 2020 03704
(151) 03/06/2020
(732) VIEWER MEDIA AGENCY SRL,

ALEEA DORNELOR NR. 16, BL.
I8, ET.4, AP.20, JUD. SUCEAVA,
VATRA DORNEI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, AP. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CENTRU DE PUBLICITATE
TURISTICA VIEWER

MEDIA AGENCY

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17

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

35. Servicii de publicitate si de promovare.
───────
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(210) M 2020 03705
(151) 03/06/2020
(732) MARILENA BĂLUŢĂ, STR.

PETRE S. AURELIAN NR. 42, ET.2,
AP.10, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, AP. 19 SECTOR
1, BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOR SOCIETATEA DE
ONCOFERTILITATE

DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 09.05.02

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de fertilizare în vitro, servicii
de tratament de fertilitate pentru persoane,
servicii ginecologice, servicii furnizate de bănci
de spermă, servicii de recoltare și conservare de
spermă și ovocite, servicii de asistență medicală.

───────

(210) M 2020 03707
(151) 03/06/2020
(732) RAZVAN-BOGDAN URSU,

INTRAREA NICOLAE IORGA NR.
84B, JUD. ILFOV, CHIAJNA, 77040,
ILFOV, ROMANIA

(540)

paramedX

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
24.13.25; 29.01.13

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

clase:
10. Mănuși de uz medical, chirurgicale și
medicale din latex, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 10:
aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice şi de uz veterinar, mănuși de
uz medical, chirurgicale și medicale din latex
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și 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 poștă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping, servicii de agenții
de import - export.

───────
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(210) M 2020 03708
(151) 03/06/2020
(732) INTERNA HOME STUDIO SRL,

BD. FERDINAND I NR. 70,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
021383, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

my Kitchen BUCUREȘTI
bucătării cu personalitate

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 26.11.05

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

20. Mobilier de bucătărie.
42. Servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de design interior și exterior,
servicii de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere în materie de design.

───────

(210) M 2020 03709
(151) 03/06/2020
(732) SC HASHA TATTOO SRL,

STR. BABA NOVAC NR. 20,
BL.24A, SC.A, ET.2, AP.12,
SECTOR 3,, BUCURESTI, 031631,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HASHA TATTOO

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

44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 03710
(151) 03/06/2020
(732) ASOCIATIA ECOTIC , STR.

TURTURELELOR NR. 48,
PARTER, CAMERA P8, SECTOR
3, BUCURESTI, 030882,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
37. Servicii de instalare şi reparaţii pentru
calculatoare (hardware).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────



EratăReferitor la cererea de înregistrare marcă nr. M 2020 03655, publicată la data de
09.06.2020, madatarul este CABINET PROPRIETATE INDUSTRIALA CLAUDIA MONICAFRISCH cu datele de identificare: Sos.Pantelimon nr.243, bl.52, ap.18, Bucuresti
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            Referitor la depozitul M 2020 01494, din 26.02.2020, publicat în data de 
02.06.2020, dintr-o eroare materială a fost atribuită data de depozit 25.05.2020. 
Data depozit corectă este 26.05.2020. 
                                                                                                           
 


