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Cereri Mărci publicate în 06/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02609 29/04/2020 LBB CREATIVE SRL CAROLINA D

2 M 2020 02720 29/04/2020 HERA MEDICAL SRL Smach

3 M 2020 02721 29/04/2020 CRONA COM S.R.L. CRONA Cremino cu unt

4 M 2020 02722 29/04/2020 P.F.I. DR. VULTUR HOTATIU
FLORIN - ACTIVITATE
MEDICALA

Ped Med

5 M 2020 02723 29/04/2020 SAM MEDIA TRANSILVANIA
SRL

Beginnings

6 M 2020 02724 29/04/2020 QUEISSER PHARMA S.R.L. SĂNĂTATE la tine acasă

7 M 2020 02725 29/04/2020 Mihai Rădulescu

8 M 2020 02726 29/04/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

BUBU BEBE

9 M 2020 02727 29/04/2020 ALEXANDRU BRASLĂ PORKITOS

10 M 2020 02728 29/04/2020 YILMAZ YILDIRIR ASIL

11 M 2020 02729 29/04/2020 ANAMARIA-LOREDANA VASILE EDAR

12 M 2020 02730 29/04/2020 YILMAZ YILDIRIR VERY PUFFY

13 M 2020 02731 29/04/2020 YILMAZ YILDIRIR VERY SNACKY

14 M 2020 02732 29/04/2020 YILMAZ YILDIRIR VERY COOKIE

15 M 2020 02733 29/04/2020 YILMAZ YILDIRIR VERY CRACKY

16 M 2020 02734 29/04/2020 CEZAR-EMANUEL VASILE Great'On

17 M 2020 02735 29/04/2020 S.C ART Chemicals S.R.L ART Chemicals Advanced
Research & Technology

18 M 2020 02736 29/04/2020 Paul Nicolau FISHTODOOR #seafoodbox

19 M 2020 02737 29/04/2020 DAN MARIUS BOABES flashcall

20 M 2020 02738 29/04/2020 RALUCA-CRISTINA
PURCAREA

DISCOVER TRANSYLVANIA.
More than Dracula. Much more.

21 M 2020 02739 29/04/2020 SAP INTEGRATED SOLUTIONS CLEANING Mag Online.Acum

22 M 2020 02740 29/04/2020 PUBLINOU SOLAR SRL ASRCLUB

23 M 2020 02741 29/04/2020 SC ATTACCO MC SRL MÂNCARE CURATĂ

24 M 2020 02742 29/04/2020 THE COCA-COLA COMPANY Open like never before
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(210) M 2020 02609
(151) 29/04/2020
(732) LBB CREATIVE SRL, DRUMUL

GURA CALITEI NR. 4-32,
BL. 5, SC. A, ET. 3, AP. 50,
SECTOR 3, BUCURESTI, 032604,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CAROLINA D

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.18

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 02720
(151) 29/04/2020
(732) HERA MEDICAL SRL, STR. I.

P. PAVLOV NR. 18, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Smach

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

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

───────

(210) M 2020 02721
(151) 29/04/2020
(732) CRONA COM S.R.L., CALEA

PLEVNEI NR. 8, PARTER, AP.
3, CAMERA 3, SECTOR 5,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
CRONA Cremino cu unt

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────
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(210) M 2020 02722
(151) 29/04/2020
(732) P.F.I. DR. VULTUR HOTATIU

FLORIN - ACTIVITATE
MEDICALA, STR. MATEI VOIEVOD
NR. 135, BL. D18, SC. A, AP.
15, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Ped Med

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.03.13; 02.07.23; 24.13.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, mov, verde,
galben

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de asistență
și consiliere medicală, activități de asistență
spitalicească și de sănătate umană, servicii
de analize medicale, servicii de consiliere
farmaceutică.

───────

(210) M 2020 02723
(151) 29/04/2020
(732) SAM MEDIA TRANSILVANIA SRL,

STR. L.C. BABEȘ NR. 12, SC. A,
AP. 34, CAM. 1, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Beginnings

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii oferite de fotograf, fotografie,
efectuare de fotografii de tip portret,
efectuare fotografii aeriene, editare de fotografii,
înregistrare și editare de sunete și imagini,
instruire în fotografie, producție audio, video și
multimedia și fotografie.

───────

(210) M 2020 02724
(151) 29/04/2020
(732) QUEISSER PHARMA S.R.L., STR.

GRIGORE ALEXANDRESCU NR.
89-97, CORP B - METROPOLIS
CENTER, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010624,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SĂNĂTATE la tine acasă

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01; 26.05.18
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(591) Culori revendicate:negru, galben
(Pantone 10121C)

(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.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, suplimente alimentare, preparate
farmaceutice, preparate medicale, substanțe
dietetice pentru bebeluși, dietetice (substanțe -
de uz medical), alimente dietetice de uz medical,
alimente dietetice adaptate pentru copii, vitamine
și preparate cu vitamine.
10. Dispozitive medicale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii de cercetare medicală și
farmaceutică, furnizare de informații și date
cu privire la cercetare și dezvoltare medicală
și veterinară, furnizarea de informații despre
cercetarea științifică și medicală în domeniul
farmaceutic și al studiilor clinice, furnizare
de informații despre rezultatele studiilor
clinice pentru produse farmaceutice, cercetare
științifică, cercetare tehnică, cercetare de
produs.
44. Servicii medicale, consultanță privind
îngrijirea sănătății, sfaturi privind nutriția și dieta,
consultanță în farmacie, consultanță în domeniul
cosmeticii, servicii de telemedicină.

───────

(210) M 2020 02725
(151) 29/04/2020
(732) Mihai Rădulescu, STR. CETĂȚII

NR. 30-32, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială.

───────

(210) M 2020 02726
(151) 29/04/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SA, STR. TULUC, NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, SAT COSTI,
JUD. GALATI, COM. VANATORI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

BUBU BEBE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
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esențiale, preparate cosmetice, loțiuni pentru
păr, pastă de dinți.
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2020 02727
(151) 29/04/2020
(732) ALEXANDRU BRASLĂ, STR.

MUȘETEȘTI NR. 29, AP. 42,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

PORKITOS

(531) Clasificare Viena: 03.04.18; 08.01.07;
08.05.25; 25.01.05; 26.01.02; 27.05.01

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurant şi bistro, servicii oferite de un bar,
snack-baruri și cafenea, servicii de catering.

───────
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(210) M 2020 02728
(151) 29/04/2020
(732) YILMAZ YILDIRIR, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET NR. 48,
BL. G2, AP. 78, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

ASIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02729
(151) 29/04/2020
(732) ANAMARIA-LOREDANA VASILE,

STR. MARGEANULUI NR. 24, BL.
M24, SC. 1, ET. 6, AP. 21, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

EDAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire
şi alte

substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicitam
protectie pentru intreaga lista de produse incluse
in aceasta clasa conform Clasificarii de la Nisa).
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi
fitile pentru iluminat (solicitam protectie pentru
intreaga lista de produse incluse in aceasta clasa
conform Clasificarii de la Nisa).
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 (solicitam protectie pentru Întreaga lisa
de produse incluse in aceasta clasa conform
Clasificarii de la Nisa).
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 (solicitam protectie pentru intreaga
lista de produse incluse in aceasta clasa conform
Clasificarii de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (solicitam
protectie pentru intreaga lista de produse incluse
in aceasta clasa conform Clasificarii de la Nisa).
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,
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dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicitam
protectie pentru intreaga lista de produse incluse
in aceasta clasa conform Clasificarii de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură,
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate
pentru persoanele cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive şi articole pentru
sugari, aparate, dispozitive şi articole pentru
activitate sexuală (solicitam protectie pentru
intreaga lista de produse incluse in aceasta clasa
conform Clasificarii de la Nisa).
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 (solicitam protectie pentru intreaga lisa
de produse incluse in aceasta clasa conform
Clasificarii de la Nisa).
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicitam protectie pentru intreaga lista
de produse incluse in aceasta clasa conform
Clasificarii de la Nisa).
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 (solicitam protectie
pentru intreaga lista de produse incluse in
aceasta clasa conform Clasificarii de la Nisa).
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 (solicitam protectie pentru
intreaga lista de produse incluse in aceasta clasa
conform Clasificarii de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament
şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale (solicitam protectie pentru
intreaga lista de produse incluse in aceasta clasa
conform Clasificarii de la Nisa).

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 (solicitam protectie pentru intreaga
lista de produse incluse in aceasta clasa conform
Clasificarii de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (solicitam protectie pentru intreaga lista
de produse incluse in aceasta clasa conform
Clasificarii de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicitam protectie
pentru intreaga lista de produse incluse in
aceasta clasa conform Clasificarii de la Nisa).
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals (solicitam
protectie pentru intreaga lista de produse incluse
in aceasta clasa conform Clasificarii 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 (solicitam protectie pentru intreaga
lisa de produse incluse in aceasta clasa conform
Clasificarii de la Nisa).
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri (solicitam protectie pentru intreaga lista
de produse incluse in aceasta clasa conform
Clasificarii de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 02730
(151) 29/04/2020
(732) YILMAZ YILDIRIR, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET NR. 48,
BL. G2, AP. 78, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

VERY PUFFY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(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.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereal, pâine, produse de patisserie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condiment, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2020 02731
(151) 29/04/2020
(732) YILMAZ YILDIRIR, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET NR. 48,
BL. G2, AP. 78, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

VERY SNACKY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(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.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereal, pâine, produse de patisserie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condiment, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 02732
(151) 29/04/2020
(732) YILMAZ YILDIRIR, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET NR. 48,
BL. G2, AP. 78, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

VERY COOKIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(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.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produe de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2020 02733
(151) 29/04/2020
(732) YILMAZ YILDIRIR, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET NR. 48,
BL. G2, AP. 78, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

VERY CRACKY

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(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.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produe de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 02734
(151) 29/04/2020
(732) CEZAR-EMANUEL VASILE , STR.

AGRICULTORI, NR. 119, BL. 80,
SC. 1, ET. 1, AP. 40, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Great'On

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/04/2020

şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
(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).
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02735
(151) 29/04/2020
(732) S.C ART Chemicals S.R.L,

STR. BARBU VACARESCU
NR. 4, BL.1, SC.3, AP.67,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020281,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ART Chemicals Advanced
Research & Technology

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.10; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
7427C)

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte
pentru pământ, compoziţii extinctoare, produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, raşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
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4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor.
5. Substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
22. Materiale de umplutură (cu exceptia
cauciucului sau materialelor plastice), materiale
textile fibroase brute.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială.

───────

(210) M 2020 02736
(151) 29/04/2020
(732) Paul Nicolau, BD. PIPERA NR.

168A, BL.A, ET. 4, AP.46, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL,
BULEVARDUL UNIRII NR. 64, BL.
K4, SC. 3, ET. 4, AP. 73, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FISHTODOOR #seafoodbox

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 03.09.01; 24.17.25;
26.11.02; 26.04.18

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

9. Software de calculator descărcabil, sub
formă de aplicaţii pentru aparate electronice şi
telefoane portabile, în special pentru oferte de
prezentare de produse şi de servicii în baze de
date şi pentru plasarea imediată a comenzilor.

29. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
nu vii, produse din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște preparate, pentru consum
uman, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
alimente refrigerate din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște.
31. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
vii pentru consum uman.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata de produse alimentare și băuturi, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata de pește,
fructe de mare, crustacee și moluște, toate
pentru consum uman, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
produse alimentare.
39. Transport, ambalare şi stocare de produse în
domeniul alimentaţiei publice, livrare de produse
în domeniul alimentației publice (transport).
42. Dezvoltare și găzduire de platforme
informatice pentru furnizarea de produse şi
prestarea de servicii, în baze de date cu acces
electronic, interactiv, pentru plasarea imediată a
comenzilor, în domeniul alimentaţiei publice, de
catering, al transportului de alimente şi băuturi,
construirea și dezvoltarea unei platforme de
Internet pentru comerțul electronic cu produse
alimentare.
43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2020 02737
(151) 29/04/2020
(732) DAN MARIUS BOABES, B-DUL

UNIRII NR. 27, BL. 15, SC. 2, AP.
35, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040103, ROMANIA

(540)

flashcall

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare.
42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 02738
(151) 29/04/2020
(732) RALUCA-CRISTINA PURCAREA,

BLD. NATIUNILE UNITE NR. 5, BL.
110, SC. 1, ET. 1, AP. 1, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DISCOVER TRANSYLVANIA.
More than Dracula.

Much more.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
24.17.25

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

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

39. Servicii de turism (transport), servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor
(transport), servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului
pentru călători, servicii de ghizi de turism,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii
specifice agențiilor de turism (transport) și
servicii de rezervări (respectiv realizarea
rezervărilor pentru transport), servicii specifice
agențiilor
de turism, respectiv realizarea rezervărilor
pentru transport.

───────
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(210) M 2020 02739
(151) 29/04/2020
(732) SAP INTEGRATED SOLUTIONS,

STR. LIVIU REBREANU NR.
46-58, BL. V, SC. H, ET. 5, AP.
53, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CLEANING Mag Online.Acum

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:rosu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curățare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
comenzi online
computerizate, furnizare de informații de afaceri
prin intermediul unui site, difuzare de materiale
de reclamă
, de marketing și publicitare.

───────

(210) M 2020 02740
(151) 29/04/2020
(732) PUBLINOU SOLAR SRL, SAT

POPEȘTI NR. 136B, JUD. ARGEŞ,
COMUNA COCU, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ASRCLUB

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

37. Furnizarea de informaţii privind repararea
vehiculelor, închiriere de echipamente pentru
reparaţii, închiriere de echipamente de ridicat,
informaţii în domeniul reparaţiilor, închiriere şi
întreţinere de platforme de lucru, întreţinere şi
reparaţii de autovehicule pentru transportul de
pasageri, organizarea reparaţiei autovehiculelor
terestre, reparaţii pentru autovehicule, reparaţii
de vehicule, în special servicii de depanare,
reparaţii de vehicule avariate în urma
accidentelor, reparaţii de maşini, servicii de
consiliere cu privire la repararea autovehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la repararea
vehiculelor, servicii de întreţinere şi reparaţii
pentru autovehicule, servicii oferite de staţii
service pentru repararea vehiculelor, servicii de
service pentru repararea vehiculelor.
39. Transport de călători, consultanţă
profesională privind transportul, servicii de
coordonarea organizării de călătorii individuale şi
de grup, furnizare de informaţii rutiere şi de trafic,
furnizarea de informaţii referitoare la transportul
pasagerilor, furnizare de informaţii referitoare la
transportul rutier, furnizarea de date referitoare la
transportul de pasageri, furnizare computerizată
de informaţii de călătorie, depozitare de
vehicule, furnizarea de informaţii referitoare la
automobile pentru închiriere prin intermediul
internetului, organizare de transport de pasageri
pe cale terestră, furnizare de vehicule închiriate
pentru transportul de pasageri, furnizare de
vehicule închiriate, furnizarea de informaţii
privind aspecte legate de călătorii,
furnizarea de informaţii despre călătorii,
închiriere cu contract de autovehicule, închiriere
de automobile, închiriere de autovehicule,
închiriere de autovehicule rutiere, închiriere de
autovehicule terestre, închiriere de mijloace
de transport rutier, închiriere de platforme de
ridicare cu autopropulsie folosite în scopuri
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de transport, închiriere de remorci rutiere,
închirieri de vehicule pentru transport, închirieri
de vehicule pe bază
de contract, închirieri de vehicule de transport
şi remorci, închirieri de maşini, închirieri de
camioane şi vehicule, închirieri de automobile,
închirieri de autovehicule, închirieri (charter)
de vehicule pentru călătorii, închirieri (charter)
de vehicule, închirieri (charter) de vehicule
terestre, închirieri (charter) de vehicule pentru
transport, închirieri (charter) de mijloace de
transport, închirieri (charter) de autovehicule,
închirierea mijloacelor de transport, închirierea
de vehicule, închiriere de vehicule terestre,
închiriere de vehicule rutiere, închiriere de
vehicule pentru pasageri, închiriere de vehicule,
informaţii de călătorie, informaţii în domeniul
transportului, informaţii privind transportul,
rezervarea de locuri pentru călători, organizarea
de călătorii cu autocarul, organizarea de
călătorii cu avionul, planificarea computerizată a
distribuirii in materie de transporturi, organizarea
transporturilor rutiere, feroviare, maritime şi
aeriene de persoane, organizarea transportului,
organizarea transportului pasagerilor cu
maşina, organizarea transportului de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim şi
aerian, organizarea serviciilor de depanare de
vehicule,
organizarea serviciilor de transport, organizarea
închirierii de vehicule, organizarea remorcării
vehiculelor, organizarea depanării vehiculelor
rămase în pană, organizare şi intermediere
de călătorii, organizare de închirieri de
vehicule, realizarea formalităţilor pentru închirieri
de vehicule, realizarea formalităţilor pentru
închirierea oricărui mijloc de transport, servicii
de recuperare de vehicule (remorcare),
servicii de remorcare, servicii de remorcare
de autovehicule, remorcarea de urgenţă a
automobilelor, rezervare de locuri pentru
călătorii, rezervare de locuri pentru călătorii
(transporturi), rezervare de maşini de închiriat,
rezervări de locuri pentru diverse forme
de transport, servicii computerizate privind
transportul, servicii computerizate de informare
privind călătorii, servicii computerizate de
rezervări pentru transportul pasagerilor, servicii
de agenţie privind organizarea transportului
de persoane, servicii de depozitare securizată
(transport), servicii de depanare de vehicule,
servicii de consultanţă în domeniul transportului,
servicii de consiliere referitoare la transportul
rutier, servicii de consiliere privind transportul,
servicii de asistenţă rutier
ă (transport), servicii de închiriere, leasing
şi închiriere tip charter de vehicule, servicii
de localizare a vehiculelor, servicii de

recuperare a autovehiculelor, servicii de
remorcare automobile, servicii de valorificare
a automobilelor grav avariate, servicii de
transporturi rutiere, servicii de transport rutier
pentru persoane, servicii de transport rutier,
servicii de transport rutier pentru pasageri,
servicii de transport de autovehicule, servicii
de transport al vehiculelor, servicii de rezervare
pentru închiriere de automobile, servicii
pentru operarea remorcherelor, servicii pentru
pasageri şi încărcături, servicii de tractare cu
autovehicule, servicii de tractare de urgenţă de
autovehicule sau camioane, servicii de tractare
de vehicule,
transport cu autoturismul, transportul
pasagerilor, transport terestru, transport şi
depozitare, transport de pasageri în vehicule cu
şofer.

───────

(210) M 2020 02741
(151) 29/04/2020
(732) SC ATTACCO MC SRL, STR.

GRIGORE GAFENCU NR. 9,
AP. B14, BUCURESTI, 014132,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MÂNCARE CURATĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
11.03.05; 11.03.20

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

16. Ambalaje pentru mâncare, fețe din hârtie
pentru masă, fețe de masă din hârtie, fețe de
masă de hârtie, pungi universale de plastic,
pungi din plastic pentru ambalat, pungi de plastic
pentru împachetare, pungi pentru ambalare din
plastic biodegradabil, pungi de plastic pentru
ambalat și împachetat, pungi pentru sandvișuri
din hârtie sau din plastic, pungi din plastic de
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uz casnic, pungi din plastic pentru depozitarea
alimentelor, pentru uz casnic.

───────

(210) M 2020 02742
(151) 29/04/2020
(732) THE COCA-COLA COMPANY ,

ONE COCA-COLA PLAZA, 30313,
ATLANTA GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)
Open like never before

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

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

───────


