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Cereri Mărci publicate în 23/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04673 16/06/2021 ALEX ECOMMERCE

DISTRIBUTION SRL
Levan

2 M 2021 04674 16/06/2021 SC NEW WOOL PROD SRL Wool me Up KNITTED
UPCYCLED NATURAL

3 M 2021 04675 16/06/2021 NANO PACK SOLUTIONS SRL NANO MAX

4 M 2021 04676 16/06/2021 PRIME BURGER SRL PRIME BURGER

5 M 2021 04677 16/06/2021 MOUR BUSINESSKIT SRL M MOUR FINANCE YOUR
BUSINESS OUR CARE

6 M 2021 04678 16/06/2021 COMUNA POLOVRAGI POLOVRAGI TĂRÂMUL LUI
ZAMOLXIS

7 M 2021 04679 16/06/2021 APC UNIVERSAL PARTNER
S.R.L.

APC partenerul tău universal

8 M 2021 04680 16/06/2021 ADRIAN -MANUEL MIHAILA Bcaffe 1870

9 M 2021 04681 16/06/2021 NICOLAE CRACIUN KLARO

10 M 2021 04683 16/06/2021 CALIN ALEXANDRU NEDELCU CarboZen

11 M 2021 04684 16/06/2021 PANDA GRILL EXPRESS SRL PUII MEI

12 M 2021 04685 16/06/2021 COOL WIPES S.R.L. BABY WISH

13 M 2021 04686 16/06/2021 SC TEHNOCOM-TRADING SRL rulmentica

14 M 2021 04687 16/06/2021 S.C LUCKY INGREDIENTS
S.R.L

DOMENIUL SERENIA

15 M 2021 04688 16/06/2021 S.C LUCKY INGREDIENTS
S.R.L

VICII DOMENIUL SERENIA

16 M 2021 04689 16/06/2021 SC ID AVOS SECURITY SRL ID AVOS SECURITY

17 M 2021 04690 16/06/2021 VINUM PÂNCOTA SRL VINUM PÂNCOTA

18 M 2021 04691 16/06/2021 GEORGIANA POPA MAESTRO EGO MINDLESS
MANIFESTA-TI CU SMERENIE
MARETIA

19 M 2021 04692 16/06/2021 KT & G CORPORATION ESSE GOLDEN LEAF BLACK

20 M 2021 04693 16/06/2021 KT & G CORPORATION ESSE BLUE

21 M 2021 04694 16/06/2021 KT & G CORPORATION TIME RED

22 M 2021 04695 16/06/2021 TANASE IONUT MANCIU m skin DISTRICT

23 M 2021 04696 16/06/2021 KT & G CORPORATION TIME NAVY

24 M 2021 04697 16/06/2021 BERRYWOW SRL cb coucoubau
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 04698 16/06/2021 KT & G CORPORATION TIME BLUE

26 M 2021 04699 16/06/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET

27 M 2021 04700 16/06/2021 KT & G CORPORATION PINE BLUE

28 M 2021 04701 16/06/2021 EMANUEL PATRASCU BLACK ANGUS Burgers by
Papa Bun

29 M 2021 04702 16/06/2021 KT & G CORPORATION ESSE GOLDEN LEAF WHITE

30 M 2021 04703 16/06/2021 ANCHOR REAL ESTATE
DEVELOPMENT S.R.L.

SELECT RESIDENCES by
Anchor Grup

31 M 2021 04704 16/06/2021 ASOCIATIA COALITIA PENTRU
FAMILIE

COALIŢIA PENTRU FAMILIE
ADEVĂRUL NE UNEŞTE

32 M 2021 04705 16/06/2021 PANAITE CRISTIAN KILOSTOP CLINICA TA DE
NUTRIŢIE

33 M 2021 04707 16/06/2021 OLGA-MIHAELA GALEȘ carnosin

34 M 2021 04708 16/06/2021 DORU ŢURCANU LA CUPOLA

35 M 2021 04709 16/06/2021 AGILE FLEX AGENCY SRL VIVA NOE WATER FROM GOD

36 M 2021 04710 16/06/2021 SC KLINTENSIV SRL NOZOKLIN

37 M 2021 04711 16/06/2021 FILIPA SIMOES DOBOS MADE WITH ETHICS

38 M 2021 04712 16/06/2021 OLGA-MIHAELA GALEȘ Salistra

39 M 2021 04713 16/06/2021 OLGA-MIHAELA GALEȘ GALMIROM
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(210) M 2021 04673
(151) 16/06/2021
(732) ALEX ECOMMERCE

DISTRIBUTION SRL , POPA
SAVU NR. 15, CORP B, PARTER,
BUCURESTI, 011431, ROMANIA

(540)
Levan

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

24. Decorațiuni de perete din material textil.
───────

(210) M 2021 04674
(151) 16/06/2021
(732) SC NEW WOOL PROD SRL,

STR. AVRAM IANCU NR. 3,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

Wool me Up KNITTED
UPCYCLED NATURAL

(531) Clasificare Viena:
09.05.01; 09.05.25; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole de
îmbrăcăminte impermeabile, veste matlasate,
veste din fleece, veste cu umplutură de puf,
veste, uniforme școlare, uniforme, tutuuri, tunici,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), tricouri tip
polo, tricouri, tricoturi (îmbrăcăminte), tricotaje,
treninguri (pentru sport), trening (pantaloni de),
trenciuri, topuri din fleece, topuri croșetate,
ținută stil casual, topuri (articole vestimentare),
togi, taioare-pantalon, taioare, supieuri (barete
pentru fixarea sub talpă a pantalonilor), șoșoni,

șosete și ciorapi, șosete termice, șosete până
la glezne, șosete peste genunchi, șosete pentru
sugari și copii mici, șosete pentru sport, șosete
pentru bărbați, șosete fără talpă, jartiere pentru
șosete bărbătești, șosete de lână, șosete cu
talpă, șosete, șorturi, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), seturi de bluză și jachetă,
scutece, saronguri, sarafane, șalvari, șaluri și
eșarfe, șaluri pentru umeri, șaluri de pus pe cap,
șaluri de ocazie, șaluri (numai din tricot), șaluri,
salopetă de copii, salopete de lucru, salopete,
rochii pentru sugari și copii mici, rochii pentru
gravide, rochii pentru femei, pulovere din molton,
pulovere fără mâneci, pulovere groase, pulovere
tip polo, redingote, pulovere cu mânecă lungă,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
guler înalt, pulovere cu guler rotund, pulovere
cu guler pe gât, pulovere cu glugă, pulovere,
pufoaice (articole de îmbrăcăminte), protecții
pentru guler, protecție pentru gât, ponchouri,
pelerine de damă, pelerine, pardesiuri, pardesie
scurte, pardesie din molton, papioane, pantaloni
sport care absorb umezeala, pantaloni scurți
pentru sport, pantaloni scurți matlasați de uz
sportiv, pantaloni scurți din material plușat,
pantaloni scurți de protecție, pantaloni scurți,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
pantaloni salopetă cu pieptar, pantaloni rezistenți
la vânt, pantaloni pentru gravide, pantaloni
pentru copii, pantaloni mulați, pantaloni matlasați
de uz sportiv, pantaloni lungi, pantaloni largi,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de zăpadă, pantaloni de sport, pantaloni de schi,
pantaloni de relaxare, pantaloni de protecție,
pantaloni de ploaie, pantaloni de ocazie,
pantaloni de jogging, pantaloni de drumeție,
pantaloni de antrenament, pantaloni colanți,
pantaloni, pantalonași pentru bebeluși, paltoane,
măști de față (îmbrăcăminte), mănuși tricotate,
mănuși pentru cicliști, mânuși pentru condus,
mănuși de iarnă, mănuși, mantouri, mantale
de ploaie, manșoane (îmbrăcăminte), manșete
(îmbrăcăminte), mantale, maiouri, jersee,
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete, mantouri,
pantaloni și veste pentru femei și bărbați,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete
pentru femei, jachete pentru bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete lungi,
jachete (îmbrăcăminte), jachete groase, jachete
din tricot, jachete din polar, jachete, izmene,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte tip body
pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, îmbrăcăminte pentru
nou născuți, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte dintr-
o singură piesă pentru sugari și copii mici,
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îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din in,
helănci, hanorace cu glugă, hanorace, halate
pentru gravide, halate de baie cu glugă, halate
de baie, haine tricotate, haine pentru copii,
haine din lână, haine de stradă, haine de lucru,
haine de iarnă, haine de casă, gulere, glugi,
geci, fuste-pantalon, fuste plisate, fuste, fulare
(îmbrăcăminte), fular tip manșon, fulare (eșarfe
pentru gât), fulare tubulare, flanele de lână,
flanele, eșarfe pentru gât (fulare), eșarfe pentru
cap, eșarfe pentru bărbați, eșarfe, egări, curele
din materiale textile (îmbrăcăminte), curele
(accesorii vestimentare), cravate, costume,
confecții, combinezoare (îmbrăcăminte), colanți
de lână, colanți, ciorapi, căști de protecție contra
frigului pentru urechi (articole de îmrăcăminte),
căptușeli confecționate (piese vestimentare),
cămăși și furouri, cămăși sport care absorb
umezeala, cardigane, capoate, cape și pelerine,
cămăși din tricot, cămăși din materiale țesute,
cămăși, broboade (articole de îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), bolerouri, bluzoane,
bluzițe pentru bebeluși, bluze scurte, bluze cu
guler pe gât, bluze cu glugă, bluze, blazere,
bentițe de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bavete pentru copii (nu din hârtie), bavete
cu mâneci, nu din hârtie, batiste de buzunar,
bandane, baticuri, articole vestimentare pentru
bărbați, articole purtate în jurul gâtului, articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de îmbrăcăminte termice, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, șosete joase pentru
încălțăminte, încălțăminte de sport, pâslari
(cizme din fetru), papuci de casă, pantofi pentru
bebeluși, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru copii, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte pentru bebeluși, mocasini, botoșei
tricotați pentru bebeluși, botoșei (încălțăminte
din lână pentru bebeluși), botoșei, balerini
(încălțăminte), șepci (articole de îmbrăcăminte),
pălărioare de soare, pălării pentru femei, pălării
din lână, pălării, fesuri, căciuli tricotate, căciuli tip
cagulă, cagule pentru schiori, căciuli cu ciucuri,
bonete tricotate, berete din lână, berete, benzi
absorbante de purtat pe cap, băști, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), articole
de purtat pe cap pentru copii, îmbrăcăminte.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin

mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

───────

(210) M 2021 04675
(151) 16/06/2021
(732) NANO PACK SOLUTIONS SRL,

STR. VORNICEI NR.4, BL.5, ET.7,
AP.13, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54,
BUCURESTI, SECTOR 2,
ROMANIA

(540)

NANO MAX

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

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

clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 04676
(151) 16/06/2021
(732) PRIME BURGER SRL, STRADA

GHINGA 77 C, JUDEȚUL
SUCEAVA, SAT TISAUTI,
COMUNA IPOTESTI, 500113,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PRIME BURGER

(531) Clasificare Viena:
01.01.03; 05.09.06; 05.09.12; 05.09.17;
08.05.01; 08.01.07; 26.11.03; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:auriu, verde, maro,
mov, roșu, negru, alb

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 04677
(151) 16/06/2021
(732) MOUR BUSINESSKIT SRL,

STRADA MARUUI 19, BL. 1, ET.
2 AP. 19, JUDEȚUL ILFOV, SAT
FUNDENI, COMUNA DOBROIESTI,
500113, ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

M MOUR FINANCE YOUR
BUSINESS OUR CARE

(531) Clasificare Viena:
26.04.03; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.01

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

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 04678
(151) 16/06/2021
(732) COMUNA POLOVRAGI, STR.

DRUMUL LUI BUREBISTA NR. 128,
JUDEȚUL GORJ, POLOVRAGI,
217365, GORJ, ROMANIA

(540)

POLOVRAGI TĂRÂMUL
LUI ZAMOLXIS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/06/2021

(531) Clasificare Viena:
04.03.03; 26.01.03; 29.01.12

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

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
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.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, 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.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 04679
(151) 16/06/2021
(732) APC UNIVERSAL PARTNER

S.R.L., STR. BECLEAN NR. 314,
JUDEȚUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

APC partenerul tău universal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.09

(591) Culori revendicate:gri (Pantone Cool
Gray 9 C), roșu (Pantone 179 C)

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, construcții transportabile metalice,
cabluri și fire neelectrice din metale comune, mici
articole de fierărie, containere metalice pentru
depozitare sau transport, seifuri.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/06/2021

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, scoici, spumă de mare, chihlimbar
galben.
22. Frânghii și sfori, plase, marchize din
materiale textile sau sintetice, vele, saci
pentru transportul și depozitarea materialelor
în vrac, materiale de capitonare, amortizare și
de umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice.

───────

(210) M 2021 04680
(151) 16/06/2021
(732) ADRIAN -MANUEL MIHAILA,

STRADA MIHAI EMINESCU NR.
57, SAT CARACLAU, JUDEȚUL
BACĂU, COMUNA BARSANESTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Bcaffe 1870

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01

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

clase:

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 04681
(151) 16/06/2021
(732) NICOLAE CRACIUN, STRADA

LACULUI NR. 34, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900415, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
KLARO

(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 esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 04683
(151) 16/06/2021
(732) CALIN ALEXANDRU

NEDELCU, INTR. GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR 6, AP
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
CarboZen

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

5. Supliment alimentar cu carbune activ,
suplimente alimentare, suplimante dietetice de
uz uman si veterinar, destinate sa suplimenteze
o dieta normala sau sa aiba beneficii pentru
sanatate, carbune pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe baza de carbune sub farma de
suplimente alimentare - inlocuitori de masa.

───────
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(210) M 2021 04684
(151) 16/06/2021
(732) PANDA GRILL EXPRESS SRL,

STRADA AGRICUTURII 56 BIS,
BIROUL 1, JUDETUL BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PUII MEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 03.07.03

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

35. Servicii de comert cu produsele alimentare,
servicii de import-export de produse alimentare,
servicii de publicitate aferente serviciilor de
alimentatie publica.

───────

(210) M 2021 04685
(151) 16/06/2021
(732) COOL WIPES S.R.L., STRADA

AEROPORTULUI NR 18, JUDETUL
SUCEAVA, SALCEA, PLOPENI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
BABY WISH

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

3. Șervețele umede pentru uz igienic și
cosmetic.

───────

(210) M 2021 04686
(151) 16/06/2021
(732) SC TEHNOCOM-TRADING SRL,

STR. ETERNITATE NR. 87, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700358, IAȘI, ROMANIA

(540)
rulmentica

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

7. Rulmenți cu ace, rulmenți cu bile, rulmenți
pentru mașini, rulmenți pentru motoare, inele
cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu role pentru
mașini, rulmenți cu bile pentru skateboard, cutii
de rulmenți (piese pentru mașini), bucșe pentru
calarea lagărelor cu rulmenți, lagăre cu rulmenți
(piese de mașini), rulmenți cu role (piese de
mașini), rulmenți și bucșe (piese de mașini),
rulmenți pentru dispozitive de fixare cu ax,
rulmenți cu bile pentru patine cu rotile, rulmenți
cu bile pentru patinele cu role in-line.

───────

(210) M 2021 04687
(151) 16/06/2021
(732) S.C LUCKY INGREDIENTS S.R.L,

SAT GAIU MIC NR. 165. JUD.
TIMIŞ, COMUNA MORAVIŢA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
DOMENIUL SERENIA

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/06/2021

(210) M 2021 04688
(151) 16/06/2021
(732) S.C LUCKY INGREDIENTS S.R.L,

SAT GAIU MIC NR. 165. JUD.
TIMIŞ, COMUNA MORAVIŢA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

VICII DOMENIUL SERENIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.02;
26.11.03; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (R5 G5 B5),
roşu (R227 G30 B36), alb

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04689
(151) 16/06/2021
(732) SC ID AVOS SECURITY SRL,

STR. BARBU ŞTEFĂNESCU
DELAVRANCEA NR. 14, JUD.
BRAŞOV., BRAŞOV, 500012,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ID AVOS SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.01.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.07

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

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în domeniul siguranței la
locul de muncă, consultanță în materie de
securitate, consultanță în materie de securitate
radiologică, consultanță în materie de securitate
în muncă, escortă (gardă de corp personală),
escortă personală (gardă de corp), servicii de
gardă de corp personală (escortă), servicii de
pază și protecție, monitorizarea sistemelor de
securitate, servicii de consultanță în materie
de siguranță, servicii de consultanță în materie
de sănătate și siguranță, servicii de informare
cu privire la sănătate și siguranță, servicii
de informare referitoare la siguranță, servicii
de monitorizare a alarmelor, servicii de pază,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii de supraveghere, servicii oferite de
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către agenții de pază pentru magazine, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii prestate
de un agent de securitate pentru clădiri, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor.

───────

(210) M 2021 04690
(151) 16/06/2021
(732) VINUM PÂNCOTA SRL, STR.

GĂRII NR 23-29, JUD. ARAD,
PÂNCOTA, ARAD, ROMANIA

(540)
VINUM PÂNCOTA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────

(210) M 2021 04691
(151) 16/06/2021
(732) GEORGIANA POPA, STR. VLAD

JUDETUL NR. 52-54, AP. 206,
ET. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
MAESTRO EGO MINDLESS

MANIFESTA-TI CU
SMERENIE MARETIA

(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, materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire, foi, folii
și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare, caractere și clișee tipografice.
38. Comunicare prin bloguri online, servicii
de comunicare online, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut video și audio furnizat
printr-un serviciu online de video la cerere.
41. Furnizarea de instruire online, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, publicare
de cărți și periodice electronice online, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizare de seminare

online de formare, furnizare de cursuri de
instruire online.

───────

(210) M 2021 04692
(151) 16/06/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-
GU, DAEJEON, REPUBLICA
POPULARA DEMOCRATĂ
COREEANĂ

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

(540)
ESSE GOLDEN LEAF BLACK

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(210) M 2021 04693
(151) 16/06/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-
GU, DAEJEON, REPUBLICA
POPULARA DEMOCRATĂ
COREEANĂ

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

(540)
ESSE BLUE

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
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filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(210) M 2021 04694
(151) 16/06/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-
GU, DAEJEON, REPUBLICA
POPULARA DEMOCRATĂ
COREEANĂ

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

(540)
TIME RED

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(210) M 2021 04695
(151) 16/06/2021
(732) TANASE IONUT MANCIU,

STR. SEVER POPESCU NR.
11, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

m skin DISTRICT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

clase:
44. Servicii cosmetice de îngrijire corporală,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
cu privire la frumusețe, consiliere în domeniul
înfrumusețării, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, artă
corporală, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii medicale, furnizare de servicii
medicale.

───────
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(210) M 2021 04696
(151) 16/06/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-
GU, DAEJEON, REPUBLICA
POPULARA DEMOCRATĂ
COREEANĂ

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

(540)
TIME NAVY

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

NR.7C, SC.B, ET.3, AP.8, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

cb coucoubau

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, galben,
portocaliu, verde

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

25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
articole de încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 04698
(151) 16/06/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

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

(540)
TIME BLUE

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(210) M 2021 04697
(151) 16/06/2021
(732) BERRYWOW SRL, ALEEA CISLAU
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(210) M 2021 04699
(151) 16/06/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET

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

9. Software pentru jocuri de noroc, software
pentru pariuri, aplicații software descărcabile
pentru pariuri sportive, aplicații software
descărcabile pentru jocuri de noroc, aplicații
software, descărcabile, aplicații mobile,
descărcabile, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
programe de jocuri pe calculator multimedia
interactive, programe de calculator pentru jocuri
și/sau concursuri interactive, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile referitoare la
jocuri de noroc, podcast-uri descărcabile cu
privire la jocuri de noroc, bilete de loterie
electronice, formulare electronice descărcabile
pentru jocuri de noroc și pariuri, fişiere de imagini
descărcabile, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc, terminale electronice pentru generarea
de bilete de loterie, aparate pentru distribuirea
biletelor de loterie, terminale interactive cu ecran
tactil.
16. Formulare pentru pariuri (tipărituri),
formulare pentru jocuri de noroc (tipărituri), bilete
(tipărite), publicații tipărite în domeniul jocurilor
de noroc, buletine informative, benzi desenate,
afișe, postere, panouri publicitare din hârtie
sau carton, fluturaşi publicitari, fanioane din

hârtie, bannere din hârtie, calendare, cărți de
vizită, articole de papetărie, agende, fotografii,
ilustraţii, reprezentări grafice, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, abţibilduri (papetărie).
28. Aparate pentru jocurile de noroc, aparate
de amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, carduri
de bingo, lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, mașini cu sloturi (mașini de jocuri), mașini
cu sloturi (aparate de divertisment fără fise), roţi
de ruletă, mese de ruletă, jetoane pentru jocurile
de noroc, mese de biliard acţionate cu fise,
aparate şi maşini de bowling, automate (maşini
de jocuri), maşini pentru jocuri video, cărți de joc.
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicarea de texte
publicitare, scrierea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, marketing,
relații publice, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de revista presei, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate on-line,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate on-line, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate on-line prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate on-line prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou on-
line, servicii de jocuri de noroc la distanță
de tip cazinou, servicii de cazinou interactiv
furnizate prin intermediul unui calculator sau al
unei platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
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privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment on-line, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.
42. Software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, dezvoltarea unei platforme
software care permite participanților să se
logheze și să parieze online, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
care permite participanților să se logheze și să
parieze online, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, care permit participanților să
se logheze și să parieze online, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
on-line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea

în comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori.

───────

(210) M 2021 04700
(151) 16/06/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

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

(540)
PINE BLUE

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────
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(210) M 2021 04701
(151) 16/06/2021
(732) EMANUEL PATRASCU, STRADA

TRAIAN VUIA NR.2, SAT AGIGEA,
JUDEŢ CONSTANŢA, COMUNA
AGIGEA, CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

BLACK ANGUS
Burgers by Papa Bun

(531) Clasificare Viena:
08.01.07; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05;
26.11.11

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de catering, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii de mâncare la pachet.

───────

(210) M 2021 04702
(151) 16/06/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

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

(540)
ESSE GOLDEN LEAF WHITE

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────
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(210) M 2021 04703
(151) 16/06/2021
(732) ANCHOR REAL ESTATE

DEVELOPMENT S.R.L., B-DUL
TIMIŞOARA NR. 26Z, BL. CORP
B, ET. 12, CLĂDIREA ANCHOR
PLAZA BIROUL 12B01, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

SELECT RESIDENCES
by Anchor Grup

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 25.01.15

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

35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii
şi producatorii de bunuri, în special în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial sau
a unui mall, a unei varietăţi de magazine
en detail, precum şi restaurante, fast-food-
uri, săli de cinema, locuri de joacă şi de
îngrijire pentru copii, servicii de divertisment,
educaţie şi sport, saloane de frumuseţe, servicii
bancare, pentru a permite clienţilor să vadă
şi să achiziţioneze comod bunurile şi să
utilizeze şi să achiziţioneze serviciile, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, pe internet,
a unei varietăţi de retaileri şi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze

cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a următoarelor produse,
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit
capul, accesorii de îmbrăcăminte, bijuterii,
gablonţuri, parfumuri, cosmetice, produse de
întreţinere a igienei, produse de curăţat,
maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse de
papetărie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi hrană
destinate animalelor de companie, produse
alimentare destinate consumului uman, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, apă îmbuteliată, mobilă,
veselă, decoraţiuni pentru casă, flori, arbuşti,
ţigări, scrumiere, chibrituri, tutun, animale vii,
bagaje, genţi, covoare, carpete, lenjerie de pat
şi masă, ceasuri, ochelari de soare, dvd-uri,
cd-uri, aparate fotografice şi cinematografice,
instrumente pentru fotografiat, instrumente
muzicale, vopsele, lumânări, obiecte de artă,
alimente pentru sugari, scutece pentru sugari,
maşini şi maşini unelte, articole pentru casă şi
gradină, scule şi instrumente de mană acţionate
manual, tacâmuri de masă, aparate de ras, arme
albe, aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, software
pentru calculatoare, aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, aparate de încălzit,
aparate de iluminat, aparate de gătit, instalaţii
sanitare, vehicule, arme de foe, focuri de artificii,
umbrele, bastoane, oglinzi, rame, perii, piepteni,
obiecte din sticlă, cristal, porţelan, corturi, saci
de dormit, nasturi, dantele, broderii, şireturi,
copci, flori artificiale, fire de uz textil, seminţe,
plante, tapete murale, parchet, gresie, faianţă,
perdele, materiale de construcţii, vopsele,
produse chimice (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, outlet-uri, mall-uri, supermarket-uri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi, servicii
de promovare, pentru terţi, a mall-urilor,
magazinelor, reţelelor de magazine, servicii
de promovare şi publicitate, pentru terţi, a
sălilor de jocuri, centrelor de divertisment,
parcurilor de distracţie şi/sau tematice, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi, administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor, pentru terţi, cercetări
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pentru afaceri, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
expertiză în afaceri comerciale, furnizarea de
informaţii despre afaceri comerciale, investigaţii,
pentru afaceri, servicii de relocare pentru
afaceri, estimări referitoare la afaceri, servicii
de agenţii de import-export, agenţii de informaţii
comerciale, agenţii de publicitate, analiza
preţului de cost, difuzare de anunţuri publicitare,
servicii de achiziţionare pentru terţi, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de audit, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de birou, birouri
de plasare, căutare de sponsorizare, cercetarea
pieţei, prelucrare administrativă pentru cereri de
mărfuri, servicii pentru compararea preţurilor,
compilarea informaţiilor în fişiere electronice,
compilaţii statistice, prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, consultanţă pentru
probleme legate de personal, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, contabilitate,
cronică publicitară, întocmire de declaraţii
fiscale, decorarea vitrinelor pentru magazine,
distribuire de eşantioane, distribuire de materiale
publicitare, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de festivaluri în scopuri publicitare, comerciale
şi de promovare a vânzărilor, organizarea de
evenimente în scopuri publicitare, întocmire
de extrase de conturi, facturare, gestionarea
de fişiere informatice, administrarea hotelurilor,
închiriere de material publicitar, închiriere de
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, publicitate prin poştă,
vânzare la licitaţie, servicii de manechine în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
sondaje de opinie, studii de piaţă, pregătirea şi
publicarea de texte publicitare, publicitate on-line
într-o reţea computerizată, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, relaţii publice, servicii de
revista presei, servicii de secretariat, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terţi, publicitate
cu privire la serviciile de construcţii, publicitate
cu privire la afacerile imobiliare, publicitate cu
privire la magazine şi reţele de magazine, mall-
uri, publicitate cu privire la serviciile de shopping
personalizat, publicitate cu privire la sălile de
jocuri, centrele de divertisment, parcurile de
distracţie şi/sau tematice, promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale terţilor prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii ale altora, prin
distribuirea de material tipărite şi concursuri de
promovare, promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale

altora prin oferirea de discount-uri ori promoţii,
servicii de publicitate outdoor, publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de telecomunicaţii
sau pe cale electronică, administrarea afacerilor
(îndrumări în conducerea şi administrarea
lor) pentru magazine en gross şi en
detail, mall-uri, centre comerciale, servicii de
consiliere referitoare la promovarea vânzărilor:
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulate a vânzărilor, organizarea, exploatarea
şi supravegherea de programe de stimulare
a vânzărilor, consultanţă legată de vânzările
promoţionale, urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi, închirierea de standuri pentru
vânzare, organizarea, utilizarea şi monitorizarea
de programe de loialitate pentru clienţi şi
scheme de recompensare în scopul promovării
vânzărilor, servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi publicitar, organizarea
şi administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru client,
în scopul promovării vânzărilor, administrarea
unui program de promovare a vânzărilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul unui
card de membru, să obţină reduceri la preţul
bunurilor şi serviciilor, ori servicii îmbunătăţite,
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare, pentru terţi, gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi, servicii
de control a stocurilor de marfă, servicii
de card de loialitate, servicii de vânzare
la licitaţie a proprietăţilor imobiliare, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitaţia are loc pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online dotate cu funcţie de
căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet, compararea
serviciilor de shopping, administraţie comercială
cu privire la licenţierea de bunuri şi servicii ale
altora, servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili, demonstraţii de
bunuri, servicii de reproducere a documentelor,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale şi/sau publicitare, servicii de layout
în scopuri publicitare, marketing, cercetări în
marketing, studii de marketing, servicii de
achiziţionare pentru alţii (procurarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), producţia de
filme publicitare, servicii de testare psihologică
pentru selectarea de personal, dactilografiere,
stenografie, compilarea de statistici, servicii
de telemarketing, organizarea de campanii
publicitare pentru mall-uri, centre comerciale,
centre de distracţie, parcuri de distracţie,
publicitate pentru filme cinematografice,
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intermedierea de contracte pentru terţi,
privind vânzarea şi cumpărarea de mărfuri,
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
prestarea de servicii, servicii de call center,
pentru terţi, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), licitare, postarea de afişe
publicitare, furnizarea de informaţii în domeniul
afacerilor, compilarea de informaţii în baze
de date, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, proiectarea de
materiale publicitare, publicitate directa prin,
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de
registru de cadouri, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
publicitate exterioară, publicitate cu plată per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
închirierea de standuri de vânzare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, cumpărarea de proprietăţi imobiliare
pentru alţii.
36. Asigurări, servicii de asigurări în domeniul
imobiliar, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, administrarea de proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de imobile, şi
anume servicii de închiriere, estimare a bunurilor
imobiliare şi finanţare, agenţii de închiriere
proprietăţi imobiliare, agenţii imobiliare, emiterea
de carduri de credit şi de debit, servicii de
emitere de cartele telefonice, încasări de chirii,
concesionări de bunuri imobiliare, încheiere
de contracte de închiriere, credite pentru
contracte de închiriere, servicii de estimări
financiare de costuri de reparaţii, estimări
financiare, agenţii de încasare a creanţelor,
servicii de curtaj în proprietăţi imobiliare,
emitere de bonuri valorice, estimări financiare
imobiliare, estimări imobiliare, estimări financiare
de obiecte de artă, consultaţii şi informaţii
în domeniul financiar şi imobiliar, servicii de
finanţare, transfer electronic de fonduri, girare
de proprietăţi imobiliare, împrumuturi cu plata
în rate ori pe bază de amanet, închirieri
de apartamente, închirieri de spaţii pentru

birouri, închirieri de spaţii comerciale, închiriere
de spaţii comerciale în mall-uri, închirieri de
proprietăţi imobiliare, închirieri de exploatări
agricole, împrumuturi pe bază de ipotecă,
servicii financiare legate de ipoteci, finanţarea
împrumuturilor şi ipotecilor, tranzacţii financiare,
servicii pentru lichidarea unei intreprinderi,
investiţii de capital, servicii de girare de
imobile, curtaj în bursa, consultaţii şi informaţii
în domeniul asigurărilor, servicii financiare
legate de proprietăţi imobiliare, colectarea de
debite din închirierea de imobile, servicii de
management pentru investiţii imobiliare, servicii
oferite de trusturi de investiţii, holdinguri, servicii
de vânzare şi cumpărare de valută (schimb
valutar), managementul financiar al societăţilor
de portofoliu, servicii în domeniul asigurărilor,
cum sunt serviciile asigurate de agenţi sau
brokeri de asigurări, serviciile oferite asiguraţilor
şi servicii de subscriere de asigurări, emiterea
tichetelor de masă, emiterea de semne de
valoare, inclusiv carduri şi voucher-ere, în ceea
ce priveşte sistemele de fidelizare a clienţilor,
emiterea de semne de valoare, evaluări de
proprietăţi imobiliare, banking, home banking,
strângerea de fonduri în scopuri caritabile,
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
rate şi pentru leasing, servicii de sponsorizare
financiară, împrumuturi financiare, fonduri de
investiţii şi economisire, servicii de închiriere
şi leasing cu privire la bunuri imobiliare,
leasing de spaţii comerciale, finanţare pentru
leasing cu privire la automobile, finanţare
pentru leasing, sponsorizarea financiară a
activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, strângerea de fonduri caritabile,
depozite de valori, management financiar,
management imobiliar, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare), investiţii
în fonduri, evaluarea financiară a bijuteriilor,
organizarea colectelor, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de debit, evaluări imobiliare, oferirea
de reduceri intreprinderilor participante ale
terţilor prin utilizarea unui card de membru,
colectarea chiriilor, evaluarea financiară a
timbrelor, emiterea de jetoane de valori
37. Servicii de construcţii, reparaţii şi instalaţii
referitoare la ansambluri rezidenţiale, mall-
uri, centre comerciale, parcuri de divertisment,
centre de divertisment, servicii de instalare,
reparare şi întreţinere de maşini şi aparate de
amuzament, servicii de construire şi întreţinere
a piscinelor, servicii referitoare la construcţia de
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clădiri, parcări, drumuri, poduri, baraje sau linii de
transmisie, servicii de închiriere de echipamente
sau material de construcţii, servicii de reparaţii,
şi anume servicii destinate reconditionării
obiectelor în urma uzurii, defectării, deteriorării
sau distrugerii parţiale (readucerea unui edificiu
sau a altui obiect în starea iniţială), instalarea
şi repararea aparatelor pentru condiţionarea
aerului, instalare şi reparaţii de antrepozite,
instalare şi reparaţii de aparate electrice,
instalare şi reparare de ascensoare, întreţinere,
reparaţii, spălarea şi curăţarea automobilelor,
instalarea, întreţinerea şi repararea aparaturii
de birou, instalaţii, întreţinere şi reparaţii
de calculatoare, repararea şi întreţinerea
aparatelor de proiecţie pentru cinema, curăţarea
interiorului clădirilor, construcţia standurilor
de expoziţii şi magazine, furnizarea de
informaţii în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor,
supervizarea lucrărilor de construcţii, curăţarea
drumurilor, demolări de construcţii, curăţarea
hainelor, deratizare (exterminarea dăunătorilor),
servicii de dezinfectare, curăţarea la exterior
a edificiilor, lucrări de etanşeizare, instalarea
de uşi şi ferestre, servicii de instalaţii
şi reparaţii telefoane, curăţarea geamurilor,
instalare şi reparaţii pentru instalaţii de încălzire,
lucrări de instalaţii, lucrări de izolare a
clădirilor, restaurări de mobilier şi operă de
artă, spălarea edificiilor în exterior, staţii
de service (alimentarea cu carburant şi
întreţinere), construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, lucrări de tencuire, zidărie, lucrări
de zugrăvit, consultanţă în materie de construcţii,
spălătorii de maşini, încărcarea cartuşelor pentru
imprimante, asfaltare, zidire, izolarea clădirilor,
servicii de etanşarea clădirilor impermeabilizare
(izolare clădiri), construirea de magazine şi
gherete pentru târguri, servicii de tâmplărie,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
furnizarea de informaţii privind construcţia,
dezinfectare, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea elevatoarelor/
instalarea şi repararea ascensoarelor, instalarea
şi repararea proiectoarelor de film, instalarea
şi repararea echipamentelor, montarea
cablurilor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, aplicarea
tapetului (tapetare), repararea umbrelelor de
soare, vopsire, interioară şi exterioară, tencuire,
reumplerea cartuşelor de toner, renovarea
articolelor de îmbrăcăminte, servicii pentru
acoperişuri, întreţinerea piscinelor, întreţinerea
şi repararea telefoanelor, tapiţare, staţii de
distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere), spălare, lucrari de
instalaţie de apă şi canal.

───────

(210) M 2021 04704
(151) 16/06/2021
(732) ASOCIATIA COALITIA PENTRU

FAMILIE, BULEVARDUL IULIU
MANIU NR.6L, CLADIREA
CAMPUS 6.1, ETAJ 2,
BIROU250RESCOWORK04,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)

COALIŢIA PENTRU FAMILIE
ADEVĂRUL NE UNEŞTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

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

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

35. Servicii de publicitate, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări
de birou, distribuirea de materiale publicitare de
marketing, și materiale promoționale.
36. Servicii de sponsorizare, strângere de
fonduri și sponsorizare financiara.
41. Servicii de educație, servicii de instruire,
organizarea de simpozioane, cursuri, seminarii,
workshop-uri educative și de instruire, servicii
de divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de publicare inclusiv servicii de publicare
electronica.
45. Servicii personale și sociale prestate de
terți pentru a satisface nevoile indivizilor, servicii
de informare, consultative și de consultanta
referitoare la probleme juridice, servicii de
arbitraj, intermediere și conciliere privind
conflicte, furnizare de sprijin emoțional pentru
familii, servicii de rețele de socializare on-line.
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(210) M 2021 04705
(151) 16/06/2021
(732) PANAITE CRISTIAN, CALEA

GRIVIŢEI NR. 158, BL. 4A, ET. 6,
AP. 26, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010745, ROMANIA

(540)

KILOSTOP CLINICA
TA DE NUTRIŢIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.07.13

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
19-1664TPX True Red), verde
(Pantone 7481-C-Green)

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

5. Preparate medicale pentru slăbit, infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, dulciuri, medicinale/bomboane,
medicinale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, preparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, fibre dietetice,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, pastile de slăbit, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale.
16. Albume, atlase, animații de tip celulă,
bannere din hârtie, fluturași publicitari, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice.
35.  Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile / contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări

privind afacerile, consultanță în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui
site web demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relații media,
servicii de comunicații corporative, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, preluarea
apelurilor telefonice pentru abonații indisponibili,
producerea de programe de teleshopping,
publicitate prin televiziune, scrierea de texte
publicitare.
41. Academii (educație), antrenare (instruire),
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri
de corespondență, servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), educație fizică,
instruire practică (demonstrații), tehnoredactare
computerizată electronică, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărților, servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, efectuarea antrenamentelor de
fitness, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, servicii
de tabere sportive, organizarea și susținerea de
simpozioane, predare / servicii educaționale /
servicii de instruire, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire).
42. Studii clinice, cercetare în domeniul
cosmeticii, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifică.
43.  Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.
44. Servicii de medicină alternativă, asistență
medicală, îngrijirea sănătății, servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
îngrijire, medicală, îngrijire paliativă, fizioterapie /
terapie fizică, servicii de psiholog, servicii
de telemedicină, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening).
45.  Managementul drepturilor de autor, servicii
de rețele de socializare online, consultanță în
definirea garderobei personale.
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(210) M 2021 04707
(151) 16/06/2021
(732) OLGA-MIHAELA GALEȘ, B-DUL

GEORGE COȘBUC NR. 206,
JUD. GALATI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

carnosin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

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

clase:
29. Carne, carne de porc, carne de vită, carne
de pasăre, carne de pui, carne de curcan,
carne de vânat, carne de miel, carne conservată,
carne procesată, carne semiprocesată, carne
tocată, carne preparată, carne congelată, carne
refrigerată, carne afumată, carne ambalată,
produse din carne proaspătă, produse din carne
procesată, produse din carne tocată, produse din
carne congelate, organe de animale, organe de
pasăre, grăsimi animale comestibile, mezeluri,
măduvă de animale alimentară, intestine,
extracte din carne, paste din carne, gelatină
din carne, mâncăruri gătite pe bază de carne,
mâncăruri din legume și carne la conservă,
pește, nu viu, pește congelat, conserve din pește

───────

(210) M 2021 04708
(151) 16/06/2021
(732) DORU ŢURCANU, STR.

BALTAGULUI NR. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LA CUPOLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.01.14; 03.01.16;
03.01.24

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

35. Consiliere în afaceri privind francizarea de
restaurante, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, consultanță privind conducerea
întreprinderilor în sistem de franciză, furnizare de
asistență pentru înființarea unei afaceri în sistem
de franciză, administrare a afacerilor pentru
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.
39. Servicii de livrare de mâncare, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi, servicii de
mâncare la pachet (take-away), servicii de
cazare temporară.

───────
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POIANA CU ALUNI 6, BL. 17,
AP. 46, SECTOR 2, BUCURESTI,
020875, ROMANIA

(540)

VIVA NOE WATER FROM GOD

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.01

(591) Culori revendicate:roşu deschis (HEX
#de2248), portocaliu deschis (HEX
#f4ba19), alb

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

32. Băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi carbogazoase, nealcoolice,
din fructe, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice îmbogățite cu
vitamine și cu săruri minerale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi nealcoolice.

───────

(210) M 2021 04710
(151) 16/06/2021
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021527, ROMANIA

(540)
NOZOKLIN

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrasive, amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), preparate antistatice
pentru scopuri casnice, săruri de albire,
sodă de albire, şerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare, carburi
metalice (abrazive), preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, preparate
de curăţare, cretă de curăţare, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent pentru curăţare,
produse chimice pentru intensificarea culorii
pentru scopuri casnice (rufe spălate), preparate
pentru îndepărtarea culorii, corindon (abraziv),
degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în procese de
fabricare, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, detergenţi, alţii decât cu utilizare în
procesele de fabricare şi în scopurile medicale,
diamantină (abrazivă), preparate de curăţare
uscată, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală (preparate de degresare), șervețele
antistatice pentru uscător, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, preparate
pentru albirea articolelor din piele, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
preparate de lustruire, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluţii de degresare, săpun
pentru strălucirea textilelor, sodă caustica, soluţii
pentru îndepartarea petelor, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, preparate pentru lndepartarea

(210) M 2021 04709
(151) 16/06/2021
(732) AGILE FLEX AGENCY SRL, STR.
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vernisului, cenusa vulcanica pentru curatare,
preparate pentru curăţarea tapetului, sodă
cristalizată, pentru curăţare, lichide pentru
curăţarea parbrizului, conservanţi articole din
piele (lustruire) / conservanţi pentru articolele din
piele (lustruire) .
5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate în
şerveţele, produse dezinfectante de uz menajer,
dezinfectante pentru lentile de contact, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
şi detergenţi medicinali, produse dezinfectante
pentru bazine de înot, dezinfectanti pentru
aparate şi instrumente dentare, dezinfectanti
pentru instrumente şi aparate medicale, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
alcool pentru scopuri farmaceutice, bumbac
antiseptic, peroxid de hidrogen pentru scopuri
medicale, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
alcool medicinal, şerveţele impregnate cu
loţiuni farmaceutice, şerveţele antibacteriene,
şerveţele antiseptice impregnate, şerveţele
sanitare pentru uz menajer, plasturi, materiale de
pansat, produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2021 04711
(151) 16/06/2021
(732) FILIPA SIMOES DOBOS, STR.

GEORGE ENESCU 22, AP. 5, JUD.
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
234924, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

MADE WITH ETHICS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
02.09.15

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 04712
(151) 16/06/2021
(732) OLGA-MIHAELA GALEȘ, STR.

GEORGE COȘBUC NR. 206,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

Salistra

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.01;
27.05.17; 01.01.01; 26.01.04

(591) Culori revendicate:roşu, roşu închis,
grena, bej

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

29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări de
curte şi vânat, produse din carne, mezeluri,
organe de animale, organe de pasăre, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, gelatină, conserve din carne, conserve de
peşte, salate cu peşte, înlocuitori de carne pe
bază de legume, fructe şi legume conservate,
congelate, coapte, uscate şi fierte, amestecuri
de legume deshidratate, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, bulion,
porumb dulce, procesat, suc de lămâie de
uz culinar, chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi,
chipsuri de legume, flori comestibile, preparate,
ciuperci conservate, trufe, conservate, boabe de
soia, conservate, alimentare, linte, conservată,
sucuri vegetale pentru gătit, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, amestecuri
de legume pentru supe, amestecuri de
legume pentru ciorbe, chipsuri din fructe,

chipsuri din legume, chipsuri din cereale,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
fructe şi nuci preparate, nuci preparate, nuci
procesate, caju preparat, caju procesat, arahide
procesate, arahide prăjite, arahide glazurate,
nuci glazurate, seminţe comestibile glazurate,
alune glazurate, unt de arahide, stafide,
curmale procesate, fructe cristalizate, migdale
măcinate, alune prăjite, alune sărate preparate,
arahide preparate, fulgi de nucă de cocos,
nuci de cocos uscate, praf de nucă de
cocos, seminţe de floarea-soarelui procesate,
seminţe de floarea-soarelui, preparate, produse
din fructe uscate, seminţe de dovleac
preparate, seminţe de dovleac procesate, fructe
caramelizate, nuci macadamia preparate, nuci
macadamia procesate, smochine preparate,
curmale preparate, curmale confiate, fistic
preparat, fistic procesat, miez de nucă preparat,
alune preparate, alune procesate, alune de
pădure procesate, alune de pădure preparate,
migdale preparate, migdale procesate, fructe cu
coajă lignificată procesate, gustări pe bază de
seminţe comestibile procesate şi/sau preparate,
gustări pe bază de alune, arahide, fistic,
curmale, nuci, stafide, migdale procesate şi/sau
preparate, gustări constând în amestecuri de
fructe uscate/deshidratate şi nuci, stafide, alune,
arahide, migdale, fistic, fructe deshidratate,
paste vegetale tartinabile, unt de nucă de cocos,
creme tartinabile vegetale, batoane pe bază de
nuci şi seminţe, ouă, feluri de mâncăruri pe bază
de ouă, lapte şi produse lactate, brânză, unt,
sana, chefir, lapte bătut, iaurt, caşcaval, urdă,
caş, smântână, frişcă, frişcă vegetală, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), substituenţi de
lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de migdale, lapte de arahide, uleiuri şi
grăsimi comestibile, supe, baze de supă, feluri
de mâncăruri preparate care conţin în principal
carne, produse din soia, înlocuitori de carne pe
bază de soia, aperitive congelate preambalate
constand în principal din fructe de mare, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, produse din peşte preparate, pentru
consum uman, icre de peşte, preparate, icre de
peşte, procesate, antreuri pe bază de legume,
feluri de mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate, feluri
de mâncăruri gătite pe bază de carne, conserve
de carne preparată sau produse din carne
cu legume, feluri de mâncăruri în conservă,
alimente gătite pe bază de legume, alimente
gătite pe bază de carne, gustări pe bază de
carne, paste tartinabile vegetale, polen preparat
pentru alimentaţie, tahini, pastă tartinabilă de
alune, pastă tartinabilă de arahide.
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30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, hrișcă procesată, arpacaș procesat,
paste făinoase şi tăiţei, macaroane, tapioca
şi sago, făină, griș, mălai, produse expandate
din cereale, produse expandate din cereale
și glazurate, produse extrudate din cereale,
produse pe bază de orez pentru consum uman,
cereale pentru micul dejun, fulgi de porumb,
fulgi de ovăz, batoane cu cereale, batoane
energizante, batoane cu musli, gustări pe bază
de musli, pizza, sandvişuri, produse de brutărie,
amestecuri pentru pâine, amestecuri pentru
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de cofetărie, pâine, pesmet, griş, covrigei,
covrigi, sticks-uri, grisine, cornuri, clătite, cornuri
cu diverse umpluturi (produse de patiserie),
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
deserturi, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat (produse de
cofetărie îngheţate), aluaturi, foi de plăcintă,
brioşe, foietaje, plăcintă, ciocolată, tablete
de ciocolată (dulciuri), dulciuri (bomboane),
marţipan, drajeuri conținând alune, drajeuri
conţinând stafide, drajeuri conţinând migdale,
drajeuri conţinând arahide, fructe trase în
ciocolată (bomboane), batoane dulci, pastă de
susan, turte de orez, caramele (bomboane),
floricele de porumb, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, jeleuri
din fructe (dulciuri), praline, popcorn, îndulcitori
naturali, migdale cu zahăr, gustări din porumb,
drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
batoane din seminţe (produse de cofetărie),
turtă dulce, vafe, napolitane, biscuiţi, cozonac,
creme tartinabile (pe bază de ciocolată),
îngheţată și produse din îngheţată, şerbeturi
şi alte glazuri comestibile, halva, nuga, rulade,
miniprăjituri, budinci, cornuleţe, rahat, zahăr,
înlocuitori de zahăr, gumă de mestecat, miere
şi produse din miere, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cacao sau ciocolată, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), topinguri pentru prăjituri,
siropuri pentru cafea, glazuri dulci, umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri şi plăcintă,
melasă, drojdie, praf de copt, agenţi de dospire,
sare, condimente, ierburi conservate, produse
de asezonare, muştar, piper, oţet, sosuri şi
alte (condimente), maioneză, mirodenii, arome
alimentare (altele decât uleiurile esenţiale),
gheaţă (apa îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, feluri de mâncare bazate pe
paste.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori

naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
hrană uscată pentru animale de companie,
furaje, nutrețuri, malţ.

───────

(210) M 2021 04713
(151) 16/06/2021
(732) OLGA-MIHAELA GALEȘ, STR.

GEORGE COȘBUC NR. 206,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

GALMIROM

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.13

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

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

3. Preparate de curăţare, lustruire, degresare
şi abrazive, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare și în
scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, săpun, săpun de rufe, detergenți
pentru rufe, balsamuri pentru rufe, balsam
pentru ţesături, preparate pentru înmuierea
rufelor, preparate pentru spălarea de mână
a hainelor şi textilelor, apret pentru rufe,
săpun pentru strălucirea textilelor, preparate
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pentru netezire (apretare), săpun nu pentru
uz medicinal, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor de pe rufe, amidon pentru
rufe, albăstreală pentru rufe, înălbitor de rufe/
preparate pentru albirea rufelor, preparate de
albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
spray-uri de curățare de uz casnic, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru albirea
rufelor /înălbitor de rufe, albastreală pentru rufe,
preparate pentru îndepărtarea culorii, servețele
antitransfer de culoare, produse pentru clătire de
uz casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de uz
casnic, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
smirghel, ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură
abrazivă), ceară antiderapantă pentru pardoseli,
lustru pentru mobilă şi pardoseli, praf de
lustruit / pastă de lustruit bijuterii, servețele,

lavete, tampoane, țesături și bureți impregnate
cu preparate de curățare de uz casnic, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent pentru curăţare
de uz casnic, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, de uz casnic, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat,
conuri parfumate, difuzoare de parfum cu
fitil, apă parfumată, ceară pentru croitorie,
pudră de talc, pentru toaletă, terebentină
pentru degresare, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea
obiectelor din piele și pentru încălțăminte, creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de
ghete, preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de curăţit
pentru autovehicule, apă de javel, amoniac
(alcalii volatile / detergent)/alcalii volatile
(amoniac / detergent), preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, amoniac (alcalii
volatile / detergent)/alcalii volatile (amoniac /
detergent).
4. Lumânări, lumânări pentru pomul de crăciun,
lumânări parfumate, brichete de cărbune
(combustibil), brichete combustibile, brichete
de turbă (combustibil), brichete de lemn
(combustibil), lemn de foc, aprinzătoare,
aprinzătoare de foc solide, gaz pentru iluminat,
ceară pentru iluminat, uleiuri pentru iluminat, fitile
pentru lampă, fitile pentru lumânări, combustibil
pentru iluminat, felinare (lumânări), produse
pentru aprins focul și anume pastile de aprins
focul, pastile sub formă de cub pentru aprindere,
suluri de hârtie pentru aprinderea focului, aşchii
de lemn pentru aprinderea focului.
5. Dezinfectanți și antiseptice, alcool medicinal,
dezinfectante folosite pentru igienă, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, geluri dezinfectante
de mâini, materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate pentru dezinfectarea
mâinilor, produs de spălat igienizant pentru
fructe și legume, produse antiseptice pentru
spălare, produse de curățare antiseptice,
produse dezinfectante de uz menajer,
produse dezinfectante pentru bazine de
înot, produse dezinfectante pentru spălare
(altele decât săpunuri), sprayuri antibacteriene,
sprayuri antiseptice sub formă de aerosoli
utilizate pe suprafețe dure, substanțe
de spălare (sterilizante), săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, preparate
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antibacteriene pentru spălarea mâinilor,
săpun antibacterian, săpunuri dezinfectante,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
substanţe dezinfectante pentru rufe, substanţe
dezinfectante pentru pardoseli şi mobilier,
dezinfectante pentru suprafeţe şi obiecte,
preparate pentru purificarea aerului, preparate
pentru odorizarea aerului, săpun antibacterial,
deodorante pentru îmbrăcăminte şi textile,
şerveţele dezinfectante pentru mâini, şerveţele
sanitare de uz menajer, șervețele antibacteriene,
șervețele dezinfectante, șervețele impregnate
cu preparate antibacteriene, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, insecticide,
preparate împotriva moliilor, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare.
16. Saci menajeri din hârtie sau plastic, folie
alimentară, folie din plastic pentru ambalat, pungi
de copt la cuptor, folii și pungi din material
plastic pentru împachetare și ambalare, pungi
de plastic pentru gheață, folii din plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi (plicuri,
săculeţi) din plastic pentru ambalat, saci de
uz menajer din plastic, cutii din hârtie, cutii
din carton, hârtie pentru raft, pungi de hârtie
de uz casnic pentru deșeuri alimentare, pungi
pentru sandvișuri (hârtie), pungi pentru gătit în
cuptorul cu microunde, hârtie de împachetat
decorativă, hârtie de împachetat cadouri, pungi
de hârtie pentru cadouri, pungi pentru ambalare
din hârtie biodegradabilă, recipiente din hârtie
pentru ambalare, pungi de hârtie, saci de hârtie,
saci din hârtie pentru coșul de gunoi, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de gunoi din hârtie, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, tăvi si cutii din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
şerveţele din hârtie, garnituri de masă din hârtie,
şervețele de masă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, protecție de masă din hârtie, suporturi
pentru pahare confecționate din hârtie si carton,
hârtie igienică, role de hârtie igienică, role de
bucătărie (hârtie), prosoape din hârtie, hârtie
de ambalat, hârtie de copt, folii de ambalat
din vâscoză, foi de celuloză reciclate pentru
împachetat.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
hrană uscată pentru animale de companie,
furaje, nutrețuri, malţ.
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