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Cereri Mărci publicate în 09/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 07446 02/11/2021 BRAIN EDUCATION SRL TRANSILVANIA RECOVERY
CENTRE

S.R.L.
TAG

Gheorghiu

9 M 2021 07880 02/11/2021 OPTICALMED REIN SRL SPECIALIȘTII VEDERII

10 M 2021 07881 02/11/2021 SC NOVA PROMPT SRL TIVOLI caffe arabica

11 M 2021 07882 02/11/2021 OVIDIU-CIPRIAN GROSOAIA Stâna Dorului WE LOVE BIO

12 M 2021 07883 02/11/2021 I.F. SAVU GABRIEL OCTAVIAN S PIVNITA SAVU

13 M 2021 07885 02/11/2021 METACLASS PRODCOM SRL SG PENSIUNEA SALINA
GYMNASIUM

14 M 2021 07886 02/11/2021 DRUMUL CARULUI SRL HANUL LUI FILUT

15 M 2021 07887 02/11/2021 CHE. COSMEDICA SRL COSMEDICA CHIRURGIE
PLASTICĂ ȘI ESTETICĂ

16 M 2021 07888 02/11/2021 KT & G CORPORATION BOHEM BLUE

17 M 2021 07889 02/11/2021 KT & G CORPORATION BOHEM IVORY

18 M 2021 07890 02/11/2021 S.C. MERT S.A. SPARTA

19 M 2021 07891 02/11/2021 KT & G CORPORATION BOHEM RED

20 M 2021 07892 02/11/2021 FLORIN ADRIAN MARIS MARIS APARTMENTS

21 M 2021 07893 02/11/2021 KT & G CORPORATION CARNIVAL Blue

22 M 2021 07894 02/11/2021 LARK AGRICULTURAL
TRADING AND SERVICES
S.R.L.

FRUUGAL FOODS

23 M 2021 07895 02/11/2021 KT & G CORPORATION CARNIVAL RED

24 M 2021 07896 02/11/2021 KT & G CORPORATION ESSE BLUE

25 M 2021 07897 02/11/2021 KT & G CORPORATION ESSE Golden Leaf

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07188 29/10/2021     LEO&LORY SRL LEO&LORY

3 M 2021 07537 02/11/2021 ODOBESTI VINEX SRL REGGAL Crama Şarba

4 M 2021 07538 19/10/2021    HELIANTHUS SNACKS SRL RIO

5 M 2021 07604 20/10/2021 TRADE ACTIVATION GROUP

6 M 2021 07676 02/11/2021 SMILE DESIGN STUDIO SRL d dental art what a smile!

7 M 2021 07807 02/11/2021 DUTU FIGGO 2000 SRL Figgo

8 M 2021 07809 29/10/2021 EVGA UNLIMITED SRL SISTERS & BROTHERS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 07898 02/11/2021 KT & G CORPORATION ESSE GOLDEN LEAF WHITE

27 M 2021 07899 02/11/2021 ELISABETA GHERGHISAN PADBOL Sport Fusion

28 M 2021 07900 02/11/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

neo designed for glo Golden
Tobacco

29 M 2021 07901 02/11/2021 VNX WINE EXPERT SRL CAPRA NEAGRA

30 M 2021 07902 02/11/2021 MEDIFARM FARMACIA Medifarm

31 M 2021 07903 02/11/2021 ANDREI COSMIN
CHIRPEREANU

mog COFFEE SHOP
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FRUNZELOR NR. 20, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC. B,
AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

LEO&LORY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13; 11.01.01

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

clase:
16. Ambalaje pentru mâncare, ambalaje pentru
cadouri, ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje
vidate din carton, funde pentru decorarea
ambalajelor, ambalaje din plastic pentru cadouri,
carton pentru ambalaje cu blistere, ambalaje
din hârtie sau carton pentru sticle, ambalaje din
carton sau din hârtie pentru sticle, cutii pentru
șabloane, cutii pentru papetărie, cutii din carton,
cutii din hârtie, cutii pliabile din carton, cutii din
carton ondulat, cutii pentru ambalat din carton,
cutii pentru ambalat din hârtie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, suporturi din carton
pentru pahare, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din carton.
21. Pahare biodegradabile, pahare din carton,
farfurii biodegradabile, tăvi biodegradabile, tăvi
pentru prăjituri, tăvi de tacâmuri, tăvi de servit,

tăvi (platouri de servit), tăvi pentru servit masă,
tăvi de uz casnic, tăvi pentru desert.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de comert cu ridicata a
ambalajelor,a cutiilor de carton,a sacoselor,a
paharelor, toate acestea din carton sau materiale
biodegradabile.

───────

(210) M 2021 07446
(151) 02/11/2021
(732) BRAIN EDUCATION SRL, STR.

ANDREI MURESANU NR. 29,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400071, CLUJ, ROMANIA

(540)

TRANSILVANIA
RECOVERY CENTRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.01.16

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone light blue), albastru închis
(Pantone dark blue)

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

44. Servicii medicale, servicii de clinică
medicală, servicii de terapie, de exemplu,
fizioterapie şi logopedie, servicii de casă de
convalescenţă şi servicii de sanatorii, sfaturi
privind nutriţia şi dieta, servicii de centru de
sănătate, servicii de analiză medicală în scopul
diagnosticării şi
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
precum examinările cu raze x şi prelevarea de
probe de sânge.

───────

(210) M 2021 07188
(151) 29/10/2021
(732) LEO&LORY SRL, STR.
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(210) M 2021 07537
(151) 02/11/2021
(732) ODOBESTI VINEX SRL, STR.

ŞARBA NR. 23, COM. JARISTEA,
JUD. VRANCEA, VĂRSĂTURA,
VRANCEA, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

REGGAL Crama Şarba

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 19.07.16; 29.01.13; 07.05.06

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin,
băuturi pe bază de vin

───────

(210) M 2021 07538
(151) 02/11/2021
(732) HELIANTHUS SNACKS SRL,

STR. VIILOR NR. 2, OFFICE 1,
SAT DRAGOMIRESTI-DEAL, JUD
ILFOV, COMUNA DRAGOMIRESTI-
VALE, 077096, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.03.19; 29.01.13; 19.03.05

(591) Culori revendicate:rosu, verde, galben,
bej, roz, alb, negru

(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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făina şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, gheaţă,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), condimente,
gumă de mestecat
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, mâncare pentru animale, malţ

───────
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(210) M 2021 07604
(151) 02/11/2021
(732) TRADE ACTIVATION GROUP

S.R.L., STRADA REZERVELOR
NR. 68A, ETAJ 7 RETRAS, AP. 69,
SAT DUDU, JUD. ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

TAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995)

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

35. Publicitate, servicii prestate de agenţii
de publicitate, producţie de clipuri publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de grafică publicitară, întocmire şi creare
de reclame, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de marketing, campanii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de cercetare a pieţei şi analiză comercială,
compilare şi sistematizare de informaţii în baze
de date, servicii de revista presei, servicii de
monitorizare a presei, promovare de produse
şi servicii pentru terţi, servicii de colectare de
informaţii comerciale şi de afaceri, furnizare de
informaţii comerciale şi de afaceri, organizare de
manifestări în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizare de lansări
de produse în scop publicitar sau comercial,
prezentare de produse în scop publicitar, servicii
publicitare pentru crearea identității de brand
pentru alte persoane, servicii publicitare pentru
crearea identității corporative și de brand, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),

servicii de publicitate cu privire la strategii de
marcă, servicii de strategie de marcă, servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de publicitate.
42. Design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă, creare
de design de produse de consum, design
grafic de logouri publicitare, design grafic pentru
materialele promoţionale, servicii de design de
logo-uri, servicii de design interior și exterior,
servicii de design de brand, servicii de design
de produs, design grafic și industrial, design de
produs, design vizual, design grafic, conceperea
numelor de marcă, design de pagini principale și
pagini web

───────

(210) M 2021 07676
(151) 02/11/2021
(732) SMILE DESIGN STUDIO SRL,

STR. PRC. ION C. BRĂTIANU 5,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, 410051,
BIHOR, ROMANIA

(540)

d dental art what a smile!

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.21

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#77b625), negru

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

44. Servicii de stomatologie, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie.

───────
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(210) M 2021 07807
(151) 02/11/2021
(732) DUTU FIGGO 2000 SRL, STR.

AMURGULUI NR. 29A, JUD. ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Figgo

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, lenjerie intimă și de noapte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele, valize, geamantane, valize
cu roti, ghiozdane, genți, articole de șelărie,
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, plase, vele, ațe și fire, materiale
textile, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, articole de cusut și
articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu bijuterii, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu articole de parfumerie, odorizante
și cosmetice., închiriere de spațiu publicitar
online, închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoțional, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 07809
(151) 02/11/2021
(732) EVGA UNLIMITED SRL, STR.

ORIZONTULUI NR. 26, CAM. 1,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021608, ROMANIA

(540)

SISTERS &
BROTHERS Gheorghiu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24;
26.01.05; 26.01.18

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
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în principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate, amestecuri pentru supe,
antreuri pe bază de legume, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, aperitive pe bază de cartofi, aripioare
de pui, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane de brânză, batoane din tofu, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane organice
pe bază de nuci și semințe, batoane pe bază
de fructe ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de nuci și semințe,
biscuiți de pește, bisque, bombay mix (aperitiv
indian), brioșe cu ouă, brânză sub formă de
sosuri de înmuiat, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, bulgogi (fel de
mâncare coreeană din carne de vită), burtă de
vită, calmar preparat, carne de vită preparată,
carne de vită tăiată și condimentată, friptă la
grătar (bulgogi), carne prajita de pui, carne
preparată, carne prăjită de pui, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, cartofi prăjiți în formă de
gofre, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns), cartofi
umpluți, chicharron (șorici de porc prăjit), chiftele
de cartofi, chiftele din pește, chili con carne
(tocană de ardei iute și carne), chips-uri, chipsuri
(cartofi prăjiți), chipsuri de banane, chipsuri de
cartofi cu conținut redus de grăsime, chipsuri de
legume, chipsuri de soia, chipsuri din manioc,
chipsuri din yucca, chipsuri pe bază de legume,
chop suey (fel de mâncare chinezească), cine
preambalate care conțin în principal fructe de
mare, cine preambalate constând în principal din
vânat, cipsuri din fructe, clătite de cartofi, coji
de cartof umplute, concentrat din carne de vacă,
concentrate pentru supă, consommé-uri, cremă
de fructe, cuburi de supă, cuiburi de păsări,
comestibile, desert din fructe de pădure cu frișcă,
desert din fructe roșii cu spumă de albuș, falafel,
fasole cu carne de porc la conservă, fasole
gătită în sos de soia (kongjaban), felii prăjite de
cartofi, feluri de mâncare preparate din carne,
fiertură (supe), fileuri de pește la grătar, frigărui
shish kebab, frittata (omletă italiană), fructe
deshidratate, fulgi de cocos, fulgi de mere, galbi
(mâncare pe bază de carne la grătar), ghiveci,
ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, guacamole (sos de
avocado), guacamole (avocado pasat), găluște

(din carne), gustări din alge marine comestibile,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază de
carne, gustări pe bază de brânză, gustări pe
bază de cartofi, gustări pe bază de fructe, gustări
pe bază de fructe cu coajă lemnoasă, gustări
pe bază de fructe uscate, gustări pe bază de
lapte, gustări pe bază de legume, gustări pe
bază de nucă de cocos, gustări pe bază de
porumb dulce, gustări pe bază de tofu, mâncare
gătită constând în principal din carne de pui
prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncare gătită constând în principal din carne
de vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat
(sogalbi), mâncare gătită constând în principal
din legume fermentate, carne de porc și
tofu (kimchi-jjigae), mâncare gătită constând
în principal dintr-o pastă de soia consistentă
și tofu (cheonggukjang-jjigae), mâncare gătită
constând în principal din pastă de soia și tofu
(doenjang-jjigae), mâncare preparată pe bază de
legume pentru copii mici, mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate constând
în principal din pește, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri din pește, mâncăruri gătite
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în totalitate sau aproape în
totalitate carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat, masline
umplute, melci preparați (escargot), mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
conținând în principal curcan, mâncăruri
preparate din înlocuitori de fructe de mare,
mâncăruri preparate din înlocuitori de pește,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
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(care conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate pe bază de carne, măsline umplute
cu ardei roșu, măsline umplute cu ardei roșu și
migdale, măsline umplute cu migdale, măsline
umplute cu pesto, aflate în ulei de floarea
soarelui, omlete, ouă marinate, ouă scoțiene,
paste pentru supă, pastramă de porc, pastramă
de pui, pastramă de rață, pastramă din carne
de vită, pastă de năut, pește cu aromă de
cartofi prăjiți, pește gătit și congelat, plăcintă
cu carne, prafuri pentru supe, preparate pentru
supă de legume, pui la grătar (yakitori), pârjoale
din carne, pui teriyaki, quenelle, quenelle (pește),
ragut (tocăniță cu carne), rulouri din pastă
de pește, prăjite (chikuwa), rösti (chiftele cu
cartofi gratinați prăjiți), salate aperitiv, salate
cu carne de pasăre, salate de cartofi, salate
de fructe, salate de legume, salate de legume
gata-tăiate, salate pe bază de cartofi, salată
caesar, salată de pui, salate preparate, sarmale
în foi de viță, sashimi, sos de brânză velveeta
amestecat cu ardei iuți chili, sos de fasole,
sosuri de brânză, supe, supe la conservă,
supă cu bulete din mața, supă de bame, supă
de tăieței, supă gata-preparată, supă groasă,
supă instant, supă semipreparată, supe miso,
supe miso gata-preparate, supe miso instant,
surimi, tajine (fel de mâncare preparat din carne,
pește sau legume), tocane (alimente), tocană
cu curry semipreparată, tocană de vită, tocăni,
turte din pastă de pește fierte în abur sau
prăjite (kamaboko), turte din pește și cartofi dulci
zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki.
30. Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, aluaturi pentru
pizza congelată pe bază de conopidă,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
ananas pané, aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané, baozi (chifle umplute),
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), biluțe de brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți
umpluți cu brânză, blat de pizza, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil, blaturi
de pizza congelate, boabe de porumb prăjite,
brioșe, bulete de brânză expandate (snacksuri
de porumb), bulete din orez, burritos (mâncare
mexicană), chalupa (fel de mâncare mexicană),

chifle cu gem de fasole, chifle fierte în aburi
umplute cu carne tocată (nikumanjuh), chifle
umplute, chifle înăbușite umplute cu pastă de
fasole roșie, chimichanga, chipsuri de creveți,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri din aluat wonton,
chipsuri din cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri pe bază de cereale, chipsuri taco,
chipsuri tortilla, chow mein (mâncare de tăiței
cu specific chinezesc), cipsuri de cartofi cu
glazură de ciocolată, clătite, clătite americane,
clătite congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite din fasole mung (bindaetteok), clătite
kimchi (kimchijeon), clătite sărate, colțunași
tipici bucătăriei asiatice (somosa), covrigei,
covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup în
chifle deschise, crusta de pizza, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), feluri de
mâncare în special pe bază de orez, floricele
cu caramel, floricele de porumb, floricele de
porumb învelite în caramel, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, floricele de porumb
pentru preparare la cuptorul cu microunde,
floricele de porumb preparate, floricele glasate
cu zahăr, friganele congelate, frigănele, fulgi,
fulgi de cereale uscate, fulgi de orez, fulgi
pita, galuște chinezești umplute (gyoza, gătite),
găluște de creveți, găluște de orez, găluște din
orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
găluști chinezești gătite în abur (shumai, gătite),
găluști de orez acoperite cu pudră de fasole
(injeolmi), gimbap (fel de mâncare coreean pe
bază de orez), gustări alimentare cu cereale
cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, gustări alimentare
fabricate din porumb sub formă expandată,
gustări care constau în principal din pâine,
gustări din porumb, gustări din porumb expandat
cu gust de brânză, gustări din tortilla, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe
bază de orez, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări rapide preparate
din grâu integral, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări
sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți
și introduși în chifle, hamburgeri introduși
în chifle, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri în pâine, hot dog (sandvișuri), jeleu
de hrișcă (memilmuk), înveliș pentru sandvișuri,
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jiaozi (găluști umplute), lasagna, lipii cu pui,
macaroane cu brânză, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ
paste, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri criodesicate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, mai
ales pe bază de paste, mâncăruri gătite, uscate
și lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care orezul este ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care pastele
sunt ingredientul principal, mâncăruri pe bază
de orez, mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) orez, mâncăruri
preparate pe bază de tăieței, pentru copii mici,
mâncăruri preparate pentru copii mici pe bază
de tăieței, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat învelit
în alge marine, paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza (preparată),
pizza congelată, pizza conservată, pizza fără
gluten, pizza preparată, pizza proaspătă, pizza
refrigerată, pizza împăturită (calzone), pizze
negătite, pâine cu umplutură, pătrățele cu ovăz,
plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat, plăcinte cu
carne de porc, plăcinte cu carne de pui, plăcinte
cu carne tocată, plăcinte cu legume, plăcinte
cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte cu vânat,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte gătite, plăcintă
cu carne, plăcinte proaspete, popcorn aromat,
porumb fript, porumb procesat pentru floricele,
porumb prăjit, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie congelate umplute cu carne
și legume, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie conținând legume și pește, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de
orez tradițională coreană (injeolmi), produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse

de patiserie din legume și carne, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
pentru gustări conținând în principal cereale,
produse pentru gustări preparate din amidon de
porumb, produse pentru gustări preparate din
făină de cartofi, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de orez, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de soia,
produse pentru gustări preparate din pesmet,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
pufuleți de brânză, quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
quiche (tarte sărate), ravioli, ramen (fel de
mâncare japonez pe bază de tăiței), ravioli
(preparate), rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți,
rulouri cu ou, rulouri de alge marine deshidratate
(gimbap), rulouri de primăvară, rulouri de pâine
umplute, rulouri umplute, salate de paste,
salată de macaroane, salată de orez, sandviș
din brânză topită, sandviș din brânză topită
și șuncă, sandvișuri, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, sandvișuri care conțin file
de pește, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu pește, sandvișuri încălzite la grill,
sanvisuri continand carne de pui, sendvișuri
cu carne de curcan, snack-uri preparate din
făină de cartofi, snacksuri din grâu extrudat,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, spaghetti
și chiftele, spaghete cu sos de roșii la conservă,
spirale din porumb, sushi, tabbouleh (salată
libaneză), taco, tartă de orez, terci de dovleac
(hobak-juk), tortillas, turte de mălai fierte într-
un înveliș de frunze, tăiței prăjiți cu legume
(japchae), tăiței chow mein (mâncăruri pe bază
de tăieței), tăiței ramen, turte de orez sote
(topokki), turte din orez, turte din orez învelite
în ciocolată, vafe congelate, won ton, wonton,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată caldă, produse de cofetărie pe
bază de arahide, arahide crocante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane din aluat prăjit (youtiao),
bezele, biscuiti cu gust de brânză, biscuiți
crackers, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți
sub formă de napolitane sărate, biscuiți sărați,
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biscuiți sărați condimentați, boabe de cafea
învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budinci,
budinci de orez, budinci yorkshire, budinci gata
preparate, budincă de orez, budincă de orez
conținând stafide și nucșoară, budincă pe bază
de orez, chifle cu gem, chipsuri de cofetărie
pentru copt, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată
cu lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată tartinabilă, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), cremă
de ouă englezească, cremă de ciocolată pentru
pâine, dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, cristale de jeleu aromatizate
pentru fabricarea de produse de cofetărie din
jeleu, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi preparate (pe bază de
ciocolată), deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale care
conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri pentru
decorarea pomului de crăciun, dulciuri sub formă
de cremă spumă, dulciuri sub formă de spume,
dulciuri înghețate, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa),
flan, fondue din ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe de pădure învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolată,
fructe trase în ciocolată, fulgi de patiserie de
unt de arahide, fulgi din cremă de unt și zahăr
brun (butterscotch), garnituri de ciocolată, gem
de boabe de fasole învelit într-o coajă moale
pe bază de boabe învelite în zahăr (nerikiri),
gheață pentru produse de cofetărie, glazură de
ciocolată, glazură din bezele, gofre de ciocolată,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, halva, hârtie comestibilă, hârtie de orez
comestibilă, iepurași de ciocolată, ingrediente
pe bază de cacao pentru produse de cofetărie,
ingrediente pentru prepararea dulciurilor, jeleuri
de fructe (cofetărie), lapte de pasăre, marțipan,

marțipan din ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de migdale, migdale acoperite de
ciocolată, măr pané, înghețate și dulciuri,
înlocuitor de cremă, înlocuitor de marțipan,
înlocuitori (ciocolată), înlocuitori de ciocolată,
pâine, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), orez sub formă
de cremă, nuga, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (comestibil), pandișpanuri japoneze
(kasutera), panettone (cozonac italian), pastile
din miere cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
plăcinte cu iaurt congelate, pateuri cu ciocolată,
pâine indiană, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de brutărie, produse de
brutărie fără gluten, produse de caramel,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie congelate, prăjituri pavlova cu gust
de alune, prăjituri pavlova preparate cu alune,
prăjituri din mei sau boabe de orez expandat
legate cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din
orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din orez
zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjitură cu
pâine, prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan), produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă
de mentă (nemedicinale), produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
gheață, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie din
nuci, produse de cofetărie din zahăr cu glazură
de ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
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pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie înghețate, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
pe bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, trufe cu rom (produse
de cofetărie), rulouri cu scorțișoară, sopapillas
(produse de patiserie, prăjite), sopapillas (pâine
prăjită), sosuri de ciocolată, specialități de
patiserie, spume, spume de ciocolată, spume
de desert (dulciuri), tablete (dulciuri), sufleuri
ca desert, taiyaki (prăjituri japoneze în formă
de pește cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, turte
indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre,
vată de zahăr, vla (cremă englezească custard),
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, brute și neprocesate,
momeală, nu artificială, litiere și culcușuri pentru
animale, produse alimentare și hrană pentru
animale.
32. Bere și produse de bere, amestecuri pentru
prepararea sorbeturilor, amestecuri uscate
pe bază de amidon pentru prepararea de
băuturi, must de bere, siropuri pentru băuturi,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, concentrate utilizate în prepararea
băuturilor răcoritoare, prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, esențe pentru fabricarea
băuturilor, esențe pentru prepararea de băuturi
nealcoolice, nu sub formă de uleiuri esențiale,
esențe pentru preparat ape minerale aromatizate
(nu sub formă de uleiuri esențiale), extracte de
hamei pentru prepararea unor băuturi, extracte
de must nefermentat, extracte nealcoolice
din fructe utilizate la prepararea băuturilor,
extracte pentru prepararea băuturilor, extracte
din hamei pentru fabricarea berii, siropuri
pentru limonadă, must de malț, must conservat,
nefermentat, pastile pentru băuturi gazoase,
prafuri pentru prepararea de băuturi, prafuri
utilizate la prepararea băuturilor răcoritoare,
prafuri utilizate la prepararea băuturilor
pe bază de fructe, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, preparate pentru

fabricarea băuturilor nealcoolice, pudre folosite
la prepararea băuturilor cu apă de nucă
de cocos, produse pentru fabricarea de
sifon, sirop de malț pentru băuturi, sirop de
coacăze negre, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, suc concentrat de fructe, must de
struguri, suc concentrat de fructe (nealcoolic),
suc concentrat de lămâi verzi, suc concentrat
de portocale, suc de lămâie folosit la prepararea
băuturilor, suc de lămâie verde folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, aperitive fără alcool,
apă carbogazoasă îmbogățită cu vitamine
(băuturi), apă cu orz și lămâie, apă pe
bază de orz și portocale, apă tonică, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
carbonatate înghețate, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu carbohidrați, băuturi cu
gheață pisată (băuturi parțial înghețate), băuturi
cu guarana, băuturi cu proteine, băuturi din
aloe vera, nealcoolice, băuturi din orez integral,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante, băuturi energizante (care nu sunt
de uz medical), băuturi energizante care conțin
cafeină, băuturi izotonice, băuturi izotonice (nu
pentru uz medical), băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
adaos de vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă
de ceai, băuturi nealcoolice din fructe uscate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, băuturi pe baza de nuci și de
soia, băuturi nealcoolice fără malț (altele decât
cele de uz medical), băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe
bază de fasole mung, băuturi pe bază de orez,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de
ovăz (nefiind înlocuitori de lapte), băuturi pe
bază de prune afumate, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi pe bază de
zer, băuturi pentru sportivi, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, băuturi sport cu electroliți,
baze nealcoolice pentru cocteiluri, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, cocteiluri
fără alcool, douzhi (băutură pe bază de fasole
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fermentată), punci de fructe, nealcoolic, punci
de orez, nealcoolic (sikhye), punci nealcoolic,
punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), ramune (băuturi
răcoritoare japoneze), sarsaparilla (băutură
nealcoolică), sevă de arțar, sevă de mesteacăn,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
șerbeturi din fructe (băuturi), sucuri, smoothies,
sorbete sub formă de băuturi, sorbeturi (băuturi),
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice pre-amestecate, băuturi
spirtoase, alcool de mentă, alcool din orez,
bitter (lichioruri), băuturi alcoolice carbonatate,
cu excepția berii, băuturi alcoolice de tip
bitter, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, băuturi aperitiv, băuturi slab alcoolizate,
cocteiluri, curaçao, hidromel, înlocuitori de sake,
jeleuri alcoolice, lichior de anason, lichior de
coacăze negre, lichior de ouă, alcoolic, lichioruri,
lichioruri care conțin cremă, lichioruri cremă,
lichioruri din plante, lichioruri pe bază de cafea,
nira (băutură alcoolică pe bază de trestie
din zahăr), rachiu de pere, sake, amontillado,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi pe
bază de vin, băutură sangria, piquette (băutură
pe bază de vin), vermut, vin alb, vin de
acanthopanax (ogapiju), vin de căpșuni, vin de
fructe, vin de mure, vin de orez galben, vin
de struguri, vin de zmeură neagră (bokbunjaju),
vin fiert, vin pentru gătit, vin roșu, vin slab
alcoolizat, vin spumant, vin spumant de fructe,
vin spumant de struguri, vin tradițional coreean
de orez (makgeoli), vinuri albe spumante, vinuri
cu alcool, vinuri cu denumire de origine protejată,
vinuri cu indicație geografică protejată, vinuri
de desert, vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri
japoneze din struguri dulci conținând extracte
de ginseng și scoarță de cinchona, vinuri
neacidulate, vinuri rozé, vinuri roșii spumante,
vinuri spumante, vinuri spumante naturale,
vinuri îmbogățite, esențe alcoolice, cu excepția
uleiurilor esențiale, extracte alcoolice, extracte
din fructe cu alcool, cidru, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul de
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu unelte manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
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prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu animale vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile pentru
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata de
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu

ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, comandă
computerizată de stoc, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, informare cu privire
la produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, organizare și coordonare de vânzări
de animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comenzi online computerizate, servicii de import
și export, regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor solicitate in clasele 29, 30, 31, 32, 33
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
comerţ în spatiu fizic, online, cu amănuntul sau
cu ridicata a produselor proprii.
37. Construcții și demolări de clădiri,
exterminări, dezinsecție și deratizare, extracție
de resurse naturale, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, acoperirea
conductorilor, acoperirea gurilor de canalizare,
acoperirea lucrărilor de zidărie de cărămidă,
acoperirea țevilor, ajustarea lamelor de
ferăstrău, ameliorarea solului, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor, amenajarea
spațiilor pentru magazine, amenajări interioare
ale birourilor, amplasare de cabluri, amplasare
de rețele de alimentare cu electricitate, aplicare
de căptușeli impermeabile, aplicare de protecții
anti-graffiti, aplicare de substraturi, aplicare de
tencuială pe suprafețele bazinelor de înot,
aplicare de șape, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele bazinelor, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
aplicarea de căptușeli pentru repararea pereților,
aplicarea de căptușeli în bazinele de înot,
aplicarea de căptușeli în tuneluri, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, aplicarea de rosturi
de dilatație pentru poduri, aplicarea de straturi
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de protecție de suprafață, aplicarea de
tencuială pe pereții tunelurilor, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea de
învelișuri pe fibre optice, aplicarea învelișurilor
pentru cabluri, aplicarea unui strat protector
pe suprafețele cavităților, așezare pardoseli,
așezarea covoarelor, colectarea de deșeuri
(curățarea gunoaielor), construcție de instalații
care recuperează energia valurilor, construirea
de bariere pentru controlul aglomerației,
construirea de structuri de beton armat cu
ajutorul cofrajelor glisante și ascendente,
curățare de cazane, curățare de rezervoare,
curățare de rezervoare de apă, curățare
de rezervoare de depozitare, curățare de
standuri pentru expoziții, curățare de zone
urbane, curățare igienică (piscine), curățare
și reparare de boilere, curățarea abrazivă a
suprafețelor, curățarea abrazivă a suprafețelor
metalice, curățarea abrazivă a suprafețelor
nemetalice, curățarea abrazivă subacvatică
a suprafețelor metalice, curățarea boilerelor
industriale, curățarea băilor, curățarea canalelor
de scurgere, curățarea canalelor de scurgere
cu jet de apă de înaltă presiune, curățarea
cisternelor de apă, curățarea conductelor de
alimentare cu apă, curățarea coșurilor de
fum, curățarea drumurilor, curățarea drumurilor
de șantier, curățarea imobilelor, curățarea
instalațiilor de conducte de alimentare cu
apă, curățarea instalațiilor sanitare mobile,
curățarea liniilor de balast, curățarea lucrărilor
de piatră, curățarea mașinilor și utilajelor,
curățarea monumentelor, curățarea motoarelor
electrice, curățarea recipientelor de stocare,
curățarea rezervoarelor, curățarea șantierelor
de construcție, curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, curățarea
scurgerilor, curățarea sistemelor de conducte
folosite în industria rafinării, curățarea sistemelor
de conducte folosite în industriile producătoare,
curățarea spațiilor interioare, curățarea
structurilor mobile, curățarea suporturilor pentru
încărcături, curățarea suprafețelor de protecție
pentru pardoseli, curățarea suprafețelor murale,
curățarea toaletelor publice, curățarea zonelor
industriale, curățenie în spații publice,
decopertarea de drumuri, decopertarea și
consolidarea drumurilor, decorare de clădiri,
demontarea de schele, deparazitarea instalațiilor
electrice, dungarea drumului pavat, edificare
construcții prefabricate, executare de cofraje
pentru construcții, executare de cofraje pentru
construcții civile, executare de cofraje pentru
restaurări și întreținere, impermeabilizarea
subsolurilor, îndepărtare de graffitti, îndepărtare
de pete, îndepărtarea azbestului, instalare

conducte marine (offshore), instalare de
accesorii de uși, instalare de acoperișuri,
instalare de acoperișuri cu straturi de fetru,
instalare de acoperișuri culisante, instalare
de ancore de pământ, îndepărtarea ruginii,
înlocuire de acumulatori, înlocuirea bateriilor,
înlocuirea frânelor, înlocuirea luminilor, instalare
de cazane, instalare de celule și module
fotovoltaice, instalare de complexe industriale,
instalare de conducte de apă, instalare de
conducte de gaz, instalare de conducte de
gaz și apă, instalare de conducte industriale,
instalare de conducte, pe uscat (onshore),
instalare de corturi, instalare de căptușeli
pentru canale colectoare, instalare de căptușeli
pentru pereți exteriori, instalare de căptușeli
tubulare în culoare, instalare de dispozitive
de alimentare cu apă, instalare de dispozitive
de fixare și accesorii pentru clădiri folosite ca
reședințe, instalare de dispozitive de securitate
pentru echipamente sub presiune, instalare de
dispozitive pentru dedurizarea apei, instalare
de elemente fabricate de construcții, instalare
de elemente prefabricate pentru construcții,
instalare de instalații de iluminat, instalare de
împrejmuiri temporare, instalare de împământări
electrice, instalare de jgheaburi pentru apa
de ploaie, instalare de linii de transmisie,
instalare de materiale izolatoare, instalare de
mezanine, instalare de panouri colorate pe
fațadele clădirilor, instalare de panouri din gips-
carton, instalare de panouri indicatoare, instalare
de paratrăsnete, instalare de pardoseli false,
instalare de plafoane, instalare de plăci de
fibră, instalare de podele din lemn, instalare de
produse de impermeabilizare pentru subsoluri,
instalare de produse de turnătorii, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
instalare de schele pentru construcții, instalare
de schele pentru construcții și platforme pentru
lucrări și construcții, instalare de simulatoare
de vehicule, instalare de sisteme centrale de
curățare prin aspirare, instalare de șarpante
din lemn, instalare de sisteme cu energie
eoliană, instalare de sisteme de cofraj pentru
beton, instalare de sisteme de energie solară
pentru construcții de uz locativ, instalare de
sisteme de evacuarea fumului, instalare de
sisteme de gestionare al traficului, instalare de
sisteme de iluminat, instalare de sisteme de
scurgere a apei de ploaie, instalare de sisteme
de protecție împotriva trăsnetelor, instalare
de standuri pentru conferințe, instalare de
standuri pentru expoziții, instalare de standuri
pentru târguri comerciale, instalare de stelaje,
instalare de structuri temporare pentru expoziții
comerciale, instalare de structuri temporare
pentru expoziții în domeniul comerțului, instalare
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de structuri temporare pentru târguri comerciale,
instalare de utilaje, instalare de utilaje industriale,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
instalare de uși și ferestre, instalare hardware
de calculator și a aparatelor de telecomunicații,
întreținere și reparare, instalare, întreținere și
reparare hvac (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), instalare, întreținere și reparații
pentru ascensoare și lifturi, instalare panouri
indicatoare, instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice, instalare și întreținere de instalații
termice solare, instalare și întreținere de țevi,
instalare, întreținere și reparații de mașinărie,
instalare și reparare de dispozitive pentru irigații,
instalarea acoperișurilor, instalarea armăturilor
pentru clădiri, instalarea de componente de
etanșare împotriva curenților de aer pentru
ferestre glisante, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, instalații pentru sisteme de
evacuarea căldurii, întreținere de drumuri,
întreținere de proprietăți, întreținere de podele
din lemn, întreținere de utilaje industriale,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, întreținere și reparare
de angrenaje, întreținere și reparare de
conducte industriale, întreținere și reparare
de porți, întreținere și reparare de instalații
de securitate, întreținere și reparare de
paratrăsnete, întreținere și reparații de pardoseli,
întreținere și reparații de mobilier, întreținerea
autostrăzilor, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, întreținerea
și repararea anvelopelor, întreținerea piscinelor,
întreținerea și repararea jgheaburilor de
acoperiș, întreținerea și repararea jgheaburilor
pentru colectarea apei pluviale, întreținerea și
reparația instalațiilor sanitare, irigarea terenului,
izolare de țevi, izolarea canalelor de scurgere,
izolarea conductelor, lucrări de reparații în
construcții, lustruire și polizare, lucrări de lăcuire,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare
a incendiilor, lustruirea, instalarea, întreținerea
și repararea geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor,
marcaje rutiere, montare armătură pentru
plafoane, montare de dale, cărămizi sau blocuri,
montare de garduri de siguranță, montare de
podele din lemn artificial, montare de plăci
pentru pardoseli, montare de podele laminate,
montare de porți, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, montare de țevărie,
montare tribune, montare pardoseli, montarea
de structuri de înaltă rezistență, montarea
izolației la cavitățile din perete, montarea
izolației la țevi, montări de schele, nituire,
parchetare, pompare și curățare de fose septice,
pozare de cabluri, recondiționare de utilaje
industriale, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, recondiționare, reparare

și întreținere de mobilier, recondiționarea
betonului, renovarea instalației electrice,
renovarea interioară a clădirilor, renovarea
interioară a clădirilor comerciale, reparare
de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, reparare de instalații sanitare,
reparare sau întreținere de echipamente de
construcție, reparație, întreținere, alimentare
cu carburant și încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, rerostuirea zidăriei, restaurare
de acoperișuri, reparații și întreținere de
schele pentru construcție, platforme de lucru
și pentru construcție, reparații și întreținere
de clădiri, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, ridicare de
ziduri de tip cortină, ridicarea de structuri
temporare pentru ședere, servicii asigurate de
electricieni, servicii de acoperire (zugrăveală),
servicii de acoperire pardoseli, servicii de
curățare a aparatelor de aer condiționat, servicii
de curățare a piscinelor, servicii de curățare
a tuburilor, servicii de curățare industrială,
servicii de curățare prin degresare, servicii de
curățenie, servicii de curățenie pentru birouri,
servicii de curățenie pentru case particulare,
servicii de deszăpezire, servicii de electricieni,
servicii de evacuare a deșeurilor (servicii
de curățenie), servicii de instalații electrice,
servicii de instalații sanitare și montare de
geamuri, servicii de izolare, servicii de lubrifiere,
servicii de măturarea drumurilor, servicii de
renovare a apartamentelor, servicii de restaurare
de zugrăveli, servicii de ridicare de garduri,
servicii de tâmplărie (reparații de lemnărie),
servicii de zugrăvire de interioare de case în
scopuri decorative, spălătorii cu autoservire,
șlefuirea betonului, șlefuirea podelelor, spălarea
mașinilor, spălarea autovehiculelor, tapetare,
tencuire decorativă a plafoanelor sau pereților,
tinichigerie, tratament anticoroziv, tâmplărie
(reparații), vopsire, pentru suprafețe interioare și
exterioare, vopsire prin pulverizare, vopsire și
lăcuire.
43. Baruri, baruri de cocteiluri, bodegi de vinuri,
bufet salate, bufete cu autoservire, cantine,
ceainării, decorare de alimente, decorare de
torturi, fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, localuri tip snack-bar, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, organizare de mese
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la hoteluri, pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), restaurante de delicatese, sculptură
culinară, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de gătit, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurant chinezesc,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
băuturi alcoolice, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, sevicii de
baruri care servesc bere, snack-baruri, creşă,

facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, cazare temporară furnizată de centre
de recuperare, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, furnizare de instalații pentru parcarea
rulotelor, furnizare de instalații pentru parcuri de
rulote, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, furnizare de spații de odihnă temporare
pentru pasageri, închiriere de camere, închiriere
de camere ca locuință temporară, închiriere
de clădiri modulare transportabile, închiriere
de construcții transportabile, închiriere de
construcții transportabile metalice și nemetalice,
închiriere de corturi, organizare și furnizare
de cazare temporară, servicii de adăpost de
animale, servicii de adăpost de urgență (locuri
de cazare temporară), servicii de agenție de
închiriere de locuri de cazare (time-share),
servicii de caritate, și anume cazarea temporară,
servicii de cazare pentru evenimente, închiriere
de locuri de cazare pentru vacanțe, închiriere
de pavilioane, închirieri de spații de cazare
temporară, servicii de creșă asigurate în zone
de cumpărături, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
recepție pentru cazare temporară (înmânare de
chei), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 07880
(151) 02/11/2021
(732) OPTICALMED REIN SRL, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET,NR. 38,
BL. C29, SC. 3, AP. 60, CAM. 1,
JUD. GALAŢI, GALAȚI, 800318,
GALAȚI, ROMANIA

(740) DRAGOMIR INDUSTRIAL
PROPERTY, STR. NICULAIE
SEBE, NR. 5, BL. S24, ET. 5, AP.
21, CAM. 1, BUCUREŞTI, 030405,
ROMANIA

(540)
SPECIALIȘTII VEDERII

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

9. Ochelari, ochelari antiorbire, ochelari
antireflex, ochelari fantezie, ochelari 3D, ochelari
antipraf, ochelari corectori, ochelari inteligenți,
ochelari pentru cicliști, suporturi pentru ochelari,
ochelari de schi, apărători pentru ochelari,
ochelari pince-nez, ochelari fără brațe, ochelari
de ghețari, lentile pentru ochelari, sticlă de
ochelari, lentile pentru ochelari, ochelari de
vedere, ochelari de citit, etuiuri de ochelari,
brațe de ochelari, ochelari de protecție, ochelari
tip mască, ochelari de soare, ochelari de
înot, ochelari pentru machiaj, cordoane pentru
ochelari, săculeți pentru ochelari, brațe pentru
ochelari, piese pentru ochelari, tocuri de ochelari,
rame de ochelari, lentile pentru ochelarii, rame
de ochelari nemontate, ochelari cu lentile
polarizate, lanțuri pentru ochelari și pentru
ochelari de soare, protecții laterale pentru
ochelari, șnururi pentru ochelari de soare.
37. Reparații de ochelari, reparații de ochelari de
soare, reparații de instrumente optice, reparații
sau întreținere de aparate și instrumente optice,
reparare și de întreținere de ochelari, furnizare
de informații privind repararea și întreținerea
ochelarilor.

───────

(210) M 2021 07881
(151) 02/11/2021
(732) SC NOVA PROMPT SRL, STR.

BALOMIR NR. 27B, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050335, ROMANIA

(540)

TIVOLI caffe arabica

(531) Clasificare Viena:
05.07.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.24

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process black), auriu (Pantone coated
P16-11 C), alb (P 1-1 C white)

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

11. Aparate de cafea, mașini de cafea.
30. Cafea, capsule de cafea, umplute, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea.

───────
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(210) M 2021 07882
(151) 02/11/2021
(732) OVIDIU-CIPRIAN GROSOAIA,

STR. ZORILOR, NR. 19, SAT
RÎȘCA, JUDETUL SUCEAVA,
COMUNA RÎŞCA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Stâna Dorului WE LOVE BIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 24.17.02; 03.04.11;
02.03.21; 06.01.02

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

29. Produse lactate, smântână (produse
lactate), produse lactate tartinabile, produse
lactate, băuturi pe bază de produse lactate,
produse tartinabile lactate cu conținut redus
de grăsimi, brânză prelucrată, brânză cheddar,
brânză tartinabilă, brânză alba, brânză scursă,
creme de brânză, brânză cu ierburi, amestecuri
de brânză, brânză albă moale, brânză de oaie,
brânză proaspătă de vaci, brânză din lapte de
capră, brânză cu conținut scăzut de grăsimi, caș,
cașcaval, telemea, urda, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate.

───────

(210) M 2021 07883
(151) 02/11/2021
(732) I.F. SAVU GABRIEL OCTAVIAN,

STRADA ARINILOR F.N., JUDETUL
ALBA, CIUMBRUD, 515202, ALBA,
ROMANIA

(540)

S PIVNITA SAVU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.01

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 07885
(151) 02/11/2021
(732) METACLASS PRODCOM SRL,

STR. AUREL VLAICU NR. 11,
SC. 2, AP. 29, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

SG PENSIUNEA
SALINA GYMNASIUM
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(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.05; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.01.04; 26.01.18; 03.07.19;
20.01.17

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone P
14-7 C), violet (Pantone P 100-8 U)

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii de îngrijire și de înfrumusețare
pentru persoane.

───────

(210) M 2021 07886
(151) 02/11/2021
(732) DRUMUL CARULUI SRL, STR.

MOECIU DE JOS NR. 55B, JUD
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
HANUL LUI FILUT

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
43. Asigurare de spații de cazare pentru turiști.

───────

(210) M 2021 07887
(151) 02/11/2021
(732) CHE. COSMEDICA SRL, STR.

GEORGE COȘBUC NR. 52,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

COSMEDICA CHIRURGIE
PLASTICĂ ȘI ESTETICĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.03.23

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

clase:
44. Servicii medicale, chirurgie, chirurgie
plastica si estetica, servicii de consultanță
în domeniul chirurgiei, servicii de clinici de
chirurgie estetică și plastică, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, consiliere în materie
de sănătate, consultatii medicale, controale
medicale, servicii de spitalizare, furnizarea de
informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, management de servicii
de asistență medicală, monitorizarea pacienților,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii medicale oferite printr-
o rețea de furnizori de servicii medicale pe
bază contractuală, servicii dermatologice pentru
tratarea afecţiunilor pielii, informații medicale,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
analize medicale, servicii medicale de diagnostic
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(testare și analiză), analize medicale pentru
diagnosticul și tratamentul persoanelor, servicii
de evaluare medicala, compilarea rapoartelor
medicale, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, servicii de
evaluare medicală pentru pacienţii care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului şi
evaluării eficienţei, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecțiunilor medicale, servicii
de tratamente terapeutice pentru față si corp,
servicii de liposucție, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, servicii de tratament cosmetic,
servicii de tratament cosmetic cu laser pentru
piele, servicii de tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de tratament
cosmetic cu laser pentru îndepărtarea părului
nedorit, servicii de tratamente de înfrumusețare,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr.

───────

(210) M 2021 07888
(151) 02/11/2021
(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)

BOHEM BLUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis, rosu,
bej

(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 07889
(151) 02/11/2021
(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)

BOHEM IVORY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:maro inchis, bej,
crem, rosu

(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 07890
(151) 02/11/2021
(732) S.C. MERT S.A., SOS.

BUCURESTI-URZICENI 50A,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, ET 1,
AP. 26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SPARTA

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07891
(151) 02/11/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

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

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

(540)

BOHEM RED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.11;
25.07.20; 05.03.13; 27.05.13

(591) Culori revendicate:rosu inchis, bej,
crem

(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 07892
(151) 02/11/2021
(732) FLORIN ADRIAN MARIS, STR.

MADRID NR. 18, JUDEȚUL
MUREȘ, TG. MUREȘ, 540549,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
MARIS APARTMENTS

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

36. Furnizare de cazare permanentă (afaceri
imobiliare).
43. Servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii de cazare hotelieră, furnizare de cazare
pentru vacanțe.

───────
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(210) M 2021 07893
(151) 02/11/2021
(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, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CARNIVAL Blue

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, argintiu, alb
(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 07894
(151) 02/11/2021
(732) LARK AGRICULTURAL TRADING

AND SERVICES S.R.L., STR.
DISTRORULUI NR. 108-110,
BL. 16ABC, SC. C, ET. 2, AP.
108, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FRUUGAL FOODS

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

1. Proteină (materie primă), proteine pentru
industria alimentară, proteine de grâu (materii
prime), proteine alimentare sub formă de materie
primă, proteine folosite la fabricarea de produse
alimentare, proteine pentru alimente destinate
consumului uman (materii prime), extracte din
plante pentru industria alimentară, extracte din
plante pentru utilizare în prepararea de alimente.
29. Proteină vegetală texturată formată pentru
utilizare ca înlocuitor de carne, extracte vegetale
pentru alimente, extracte din legume pentru gătit.
30. Făină, făină vegetală, făină comestibilă,
amestecuri de făină, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar.

───────
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(210) M 2021 07895
(151) 02/11/2021
(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, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CARNIVAL RED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01

(591) Culori revendicate:roșu, argintiu, alb
(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 07896
(151) 02/11/2021
(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, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ESSE BLUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.03; 26.04.05

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, argintiu, alb, negru

(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 07897
(151) 02/11/2021
(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, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ESSE Golden Leaf

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.05; 05.01.16

(591) Culori revendicate:argintiu, albastru,
verde, negru, galben

(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 07898
(151) 02/11/2021
(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

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.01.14; 05.01.16;
26.04.05

(591) Culori revendicate:argintiu, albastru,
verde, galben

(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 07899
(151) 02/11/2021
(732) ELISABETA GHERGHISAN,

STR. ENACHITA VACARESCU 8,
APT. 6, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PADBOL Sport Fusion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.04.01

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

clase:
21. Halbe de bere, cești, pahare din hârtie sau
plastic, vase de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, pahare (recipiente), căni, farfurii
din hârtie, halbe / căni înalte cu capac, truse de
voiaj / genți de cosmetice dotate.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, bandane (fulare),
papuci de baie, halate de baie, slipuri de
baie / pantaloni scurți de baie, costume de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), berete, chiloți
tip boxeri, șepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, pantofi sau sandale din
iarba esparto (espadrile), pantofi de fotbal /
ghete de fotbal, pălării, bentițe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, șosete-
tălpici, ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), chiloți de damă /
chiloți pantalonași , tricotaje (îmbrăcăminte),
egări (jambiere) / jambiere, egări (pantaloni),
costume de gimnastică/balet, uniforme oficiale,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
eșarfe circulare pentru gât/ protecții pentru
gât îmbrăcăminte din latex, eșarfe pentru
cap,cravate, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, batiste de buzunar, pijamale,
panglici pentru purtare, eșarfe, cămăși, cămăși
cu mânecă scurtă, papuci, șosete, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
tricouri cu mânecă scurtă, colanți, îmbrăcăminte
impermeabilă, jambiere.
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de birou
strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri respectiv:

respectiv: terenuri de padbol, miniatura teren
padbol, fileu padbol, mingi, tribune, gradene,
mese, scaune, bănci, sezlonguri, fotolii, mingi-
fotoliu, softuri - soft scor, soft rezervări,
soft monitorizare joc, soft reluari joc, soft
arbitraj, soft competitii, soft transmisie live,
soft înregistrare joc, orice soft legat de
jocul de padbol, aplicații mobile, jocuri pe
computer, jocuri pe mobil, reclame, reclame tv,
reclame radio, jucării, mascote, costum mascota
caiete, cărți, manuale, agende, mousepad,
pixuri, bannere, meshuri, afișe, pahare
carton, farfurii carton, huse telefon, suport
pahare, ochelari, ecusoane, baloane, cupe,
medalii, trofee, brățari pânza, brațări cauciuc,
magneți, embleme, insigne, diplome, brichete,
echipamente sportive, shorturi, tricouri, maieuri,
treninguri, veste, sepci, căciuli, bandane,
bentițe, manșon protecție genunchi, manșon
protecție încheietura mâini, șosete, ciorapi,
jambiere, geci, costume impermeabile, geci
impermeabile, umbrele, hanorace, fulare, eșarfe,
steaguri, fanioane, boxeri, fuste, rochii, pantaloni
scurți, bermude, colanți, combinezon, salopeta,
prosoape, costum baie, short baie, embleme,
trese, stikere, genți pentru echipament, saci
pentru antrenament, geamantan, rucsac, curele,
borseta, curea-borseta, saci pentru mingi, benzi
elestice pentru antrenament, saltea antrenament
încălțăminte - încălțăminte sport, espadrile,
papuci, încălțăminte joc, teneși, energizante,
boluri sticla, globuri decorative sticlă, pahare,
halbe, farfurii, shaker, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazin elor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, managementul afacerilor
cu privire la sportivi, servicii de intermediere
comercială, demonstrații cu produse, căutarea
de sponsorizări, publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
administrarea comercială a licențelelor pentru
bunurile și serviciile aparținând altora, servicii de
comerț de terenuri de padbol si anexe necesare,
comercializarea mingi padbol, comercializarea
echipamente padbol.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și cultural
academii (educație), servicii de parcuri
de amuzament, rezervarea locurilor pentru
spectacole , servicii de club (divertisment
sau educație), antrenare (instruire), organizarea
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și susținerea conferințelor, cursuri de sport,
competiții sportive, transfer de know-how
(instruire), servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare la
educație, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, efectuarea antrenamentelor
de fitness, efectuarea de excursii cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate și fitness),
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, organizarea de competiții
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
servicii de instructor personal (antrenament de
fitness), fotografie, educație fizică , instruire
practică (demonstrații), prezentarea prestațiilor
live, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale,
închirierea simulatoarelor de antrenament,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, organizarea și susținerea de
seminarii, compunerea de melodii, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepția vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilități pentru stadioane,
organizarea și susținerea de simpozioane,
predare / servicii educaționale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediufcerviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
publicare de carte.

───────

(210) M 2021 07900
(151) 02/11/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GLASGOW,
MAREA BRITANIE

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

(540)

neo designed for
glo Golden Tobacco

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────
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(210) M 2021 07901
(151) 02/11/2021
(732) VNX WINE EXPERT SRL, STR.

DRUMUL SABARENI NR 24-26,
CORP ADMINISTRATIV, ETAJ 2,
BIROU COD 1A204I, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060647, ROMANIA

(540)

CAPRA NEAGRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.11; 03.04.22

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ on-line.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────

(210) M 2021 07902
(151) 02/11/2021
(732) MEDIFARM, STR. LIBERTATII,

BLOC 14, AP.3, JUD. MUREŞ,
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FARMACIA Medifarm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 19.11.04; 19.11.11;
26.11.12; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04

(591) Culori revendicate:verde inchis, verde
deschis, roşu, galben, albastru

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

3. Apă de gură nemedicinală, apă de lavandă,
apă florală, de parfum şi de toaletă, săpunuri
naturale, paște de dinţi, creme de față și de corp
de uz cosmetic, balsamuri de buze, parfumerie,
șampoane, odorizante, produse cosmetice,
loțiuni și produse cosmetice pentru păr, produse
cosmetice naturale și organice, produse de
protecție solară, pietre de alaun cosmetice,
bețișoare parfumate, măști cosmetice, produse
de curățare, săruri de baie, aromatizanţi
(uleiuri esenţiale), preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, produse cosmetice
pentru spălarea mâinilor și corpului.
5. Preparate farmaceutice, remedii naturale
și farmaceutice, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți, creme farmaceutice,
produse farmaceutice si preparate medicale,
dezinfectante, unguente de uz farmaceutic,
loţiuni de uz farmaceutic, balsamuri de uz
medical, preparate medicinale pentru creşterea
părului, creme pentru mâini de uz medical
sau cosmetic, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate pentru arsuri solare de uz farmaceutic,
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suplimente alimentare si preparate dietetice,
vitamine și preparate cu vitamine, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, dezinfectante
folosite pentru igienă, produse dezinfectante de
uz menajer, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților, ceai
medicinal, extracte, decocturi, infuzii din plante
medicinale, siropuri de uz farmaceutic, unguente
medicinale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare,
sanitare, produse medicale, produse sanitare
pentru uz medical, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale, plasturi,
bandaje, dezinfectante, unguente pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, instrumente optice, de
cântărit, aparate şi instrumente de măsurare,
de control, de prim ajutor (salvare), aparate si
instrumente medicale, aparate medicale pentru
ușurarea inhalării de preparate farmaceutice,
inhalatoare pentru uz medicinal, cupe pentru
dozarea medicamentelor, aparate de analiză
pentru uz medical, recipiente din plastic pentru
medicamente, distribuitoare din plastic de
pastile, masti si manusi sanitare, siropuri de
uz farmaceutic, dulciuri, amestecuri de faina,
condimente, servicii de farmacie online care
vinde cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul de preparate farmaceutice și sanitare
și de suplimente medicale, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, consultații în domeniul
farmaceutic, prepararea de rețete de către
farmaciști, eliberare de produse farmaceutice,
pe bază de prescripție medicală, furnizare de
informaţii pacienţilor în legătură cu administrarea
medicamentelor, servicii de furnizare de
informaţii medicale, preparare de reţete în
farmacii.

───────

(210) M 2021 07903
(151) 02/11/2021
(732) ANDREI COSMIN CHIRPEREANU,

STR. RUSETU NR.2, BL. A1, SC.
1, AP. 4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

mog COFFEE SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────


