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Cereri Mărci publicate în 18/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07878 11/11/2021 SAPRO SRL Ziarul mileniului trei Observator

de Constanța

2 M 2021 08018 11/11/2021 ASOCIATIA CONSILIUL ROMAN
PUBLICITATE

MARCA ETICĂ

3 M 2021 08061 11/11/2021 IOANA MARIA GEORGESCU LIRIO Artisan Bakery

4 M 2021 08091 11/11/2021 IULIANA-ANDREEA PREDA FIREBALL MUSIC FESTIVAL

5 M 2021 08103 11/11/2021 SC TUFĂNESCU GROOMING
SRL

frizerim

6 M 2021 08104 11/11/2021 CASA SERAFIM SRL Unirea Românilor proiect de țară
semnat Cotidianul

7 M 2021 08105 11/11/2021 S.C. AGRINVEST S.R.L. Agrinvest Bio

8 M 2021 08107 11/11/2021 ZASCORT-HEALTH SRL F. O. R. Med

9 M 2021 08108 11/11/2021 COSMIN TOBOLCEA PROTOBY

10 M 2021 08109 11/11/2021 CASIMA SERV SRL AMAN

11 M 2021 08110 11/11/2021 CASIMA SERV SRL FAIN SHOP

12 M 2021 08111 11/11/2021 MIHAIL ENE DRACON DOG SPORT

13 M 2021 08112 11/11/2021 DR. PHYTO S.R.L. DERMASOL BY DR. PHYTO

14 M 2021 08113 11/11/2021 ATELIER LORAIN SRL Bagel bag

15 M 2021 08114 11/11/2021 SMART KIDS STUDIO SMART KIDS STUDIO

16 M 2021 08115 11/11/2021 DAO SHOP ONLINE SRL DAO

17 M 2021 08116 11/11/2021 DISTINCT BARBERS SRL DISTINCT BARBERSHOP

18 M 2021 08117 11/11/2021 SC HOLLAND FARMING AGRO
SRL

CROPMAX

19 M 2021 08118 11/11/2021 MEDIA TASK CONSULT SRL PET SHOW MEDIA

20 M 2021 08119 11/11/2021 TUNDE IRINA SERBAN VITALORE

21 M 2021 08121 11/11/2021 BERE CZELL SRL TPA

22 M 2021 08122 11/11/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

HYPER X2

23 M 2021 08123 11/11/2021 OANA BEATRICE PREOTESCU NEOKLEIN

24 M 2021 08124 11/11/2021 STRAUSS ROMANIA SRL DONCAFÉ Oferă-ţi o pauză!

25 M 2021 08125 11/11/2021 STRAUSS ROMANIA SRL DONCAFÉ Ai nevoie de
revitalizare!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 08126 11/11/2021 STRAUSS ROMANIA SRL DONCAFÉ Meriți un moment de

răsfăț!

27 M 2021 08127 11/11/2021 ASCENDIA SA ASCENDIA

28 M 2021 08128 11/11/2021 JAMAN SERGIU AGROBIZNES AGRICULTURĂ
FĂRĂ FRONTIERE

29 M 2021 08130 11/11/2021 CLUB SPORTIV MUNICIPAL
JIUL PETROSANI

JIUL 1919

30 M 2021 08131 11/11/2021 CONSIGMA PARTNERS SRL ONE Club

31 M 2021 08132 11/11/2021 CONSIGMA PARTNERS SRL ONE Tobacco

32 M 2021 08133 11/11/2021 ASCENDIA SA EduTeca

33 M 2021 08134 11/11/2021 IF DRIMBA C MARIA CRAMA RICHTER JARIȘTEA

34 M 2021 08135 11/11/2021 NATURPHARMA BULGARIA
EOOD

UROREN

35 M 2021 08137 11/11/2021 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
TEQBALL

FRTEQ

36 M 2021 08138 11/11/2021 MIKONIST CONCEPT SRL Tesori d'Oriente

37 M 2021 08139 11/11/2021 DATALOG INVEST SRL Păstrăm tradițiile

38 M 2021 08140 11/11/2021 SC ORGINAL TRADE MARKS
SRL

VOLCANO

39 M 2021 08141 11/11/2021 TEATRUL NATIONAL RADU
STANCA SIBIU

Fabrica de Cultură

40 M 2021 08142 11/11/2021 ALMA FINCONSULTING SRL OLEM ONLINE EVENTS AND
MEETINGS
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(210) M 2021 07878
(151) 11/11/2021
(732) SAPRO SRL, STR STEFAN CEL

MARE NR 21, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR 1, BL 94B, SC B,
AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

Ziarul mileniului trei
Observator de Constanța

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.24

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

clase:
35. Consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță în marketing,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
consultanță profesională în marketing, difuzare
de anunțuri publicitare prin internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, servicii de
editare a ziarelor, revistelor, periodicelor cu scop
publicitar, servicii de editare-tehnoredactare
texte cu scop publicitar, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, promovarea de produse
și servicii prin furnizarea de spațiu pe
pagini web, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere de
contracte (pentru terți), marketing de produse,

marketing pe internet, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
publicaţii (ziare şi reviste cu caracter de
periodice), servicii de comenzi online, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii editoriale şi redacţionale, cu
scop publicitar.
41. Consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, coordonare de evenimente
culturale, divertisment difuzat într-o rețea globală
de comunicații, divertisment on-line, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații online, furnizare de publicaţii dintr-o
reţea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicaţii electronice online, furnizare de
publicaţii electronice, furnizare de publicaţii on-
line, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
furnizarea de buletine informative on-line,
furnizarea de publicaţii electronice, care nu pot
fi descărcate, publicare de buletine informative,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de jurnale, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare
multimedia a jurnalelor, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicarea şi redactarea
de texte, reportaje fotografice, publicare cărţi,
publicaţii on-line (ziare şi reviste cu caracter
de periodice), servicii de arhivă de bibliotecă,
servicii de bibliotecă cu privire la date stocate
și recuperate prin mijloace electronice, servicii
de bibliotecă cu privire la documente stocate
și recuperate prin mijloace electronice, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, servicii de bibliotecă electronica,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate care conține
informații extrase din ziare, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, servicii de consultanță cu privire
la educație și instruire, servicii de consultanță
cu privire la pregătirea în domeniul afacerilor,
servicii de consultanță cu privire la publicarea
de texte scrise, servicii de consultanță în
domeniul editorial, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, servicii de publicare a
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publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, servicii de publicare de
reviste, servicii de publicare on-line, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, servicii de
reporteri de ştiri, servicii jurnalistice, servicii
pentru publicarea de ghiduri, servicii de publicare
de text electronic, altul decât cel publicitar.

───────

(210) M 2021 08018
(151) 11/11/2021
(732) ASOCIATIA CONSILIUL ROMAN

PUBLICITATE, STR. BUZEȘTI
NR. 61, BL. A6, ETAJ 8, AP. 55,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011013,
ROMANIA

(540)

MARCA ETICĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.06;
26.11.07; 26.11.09

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

35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, publicitate televizată.

───────

(210) M 2021 08061
(151) 11/11/2021
(732) IOANA MARIA GEORGESCU,

STR. TIMISOARA NR. 4, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

LIRIO Artisan Bakery

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.05.20; 26.01.03

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

clase:
30. Torturi, prăjituri și produse de patiserie și
cofetărie.
41. Ateliere de formare în domeniul produselor
de patiserie și cofetărie (instruire).

───────
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(210) M 2021 08091
(151) 11/11/2021
(732) IULIANA-ANDREEA PREDA,

SAT. MĂRĂCINENI NR. 59, JUD.
ARGEȘ, COMUNA MĂRĂCINENI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

FIREBALL MUSIC FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 01.15.05

(591) Culori revendicate:galben, roșu, auriu,
portocaliu

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

41. Furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente
de divertisment, sportive și culturale, rezervare
de bilete la evenimente culturale, rezervare
de locuri la concerte, rezervare de locuri
pentru spectacole, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de agenție de bilete online pentru
divertisment, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
evenimente sportive, servicii de rezervare
de bilete și locuri la concerte muzicale,
organizarea de concerte de muzică în direct,
organizarea de concerte muzicale pentru radio,

coordonare de evenimente de divertisment în
direct, demonstrații în direct pentru divertisment,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
divertisment în direct, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, furnizare de spectacole în
direct, interpretare de muzică și canto, servicii
de spectacole în direct, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de spectacole
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare și prezentare de spectacole în
direct, prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, prezentare de demonstrații de dans,
prezentare de spectacole de dans în direct,
prezentare de spectacole de divertisment în
direct, prezentare de spectacole de varietăți,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
prezentare de spectacole în direct ale grupurilor
rock, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, prezentare
în direct de producții muzicale de crăciun,
prezentări de spectacole în direct, producere de
concerte muzicale, producția de spectacole în
direct, producție de spectacole de divertisment
cu cântăreți, producție de spectacole în
direct, realizare, coordonare și organizare de
concerte, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, regie de spectacol, regizare de
spectacole muzicale, reprezentații de muzică
live, reprezentații în direct ale unor trupe
rock, reprezentații în direct susținute de grupuri
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale vocale, servicii de divertisment
pentru producția de spectacole în direct, servicii
de divertisment prestate de muzicieni, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații tip
concert, servicii de festivaluri muzicale, servicii
de orchestră, servicii de orchestră simfonică,
servicii de realizare de spectacole în direct,
servicii de reprezentații date de trupe în
direct, spectacole muzicale, spectacole muzicale
live, spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/11/2021

(210) M 2021 08103
(151) 11/11/2021
(732) SC TUFĂNESCU GROOMING

SRL, STR. ROMAN VODĂ NR.
5, CAM. 2, BL. H6, ET. 2, AP. 11,
JUDEŢ IAŞI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

frizerim

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii de frizerii pentru bărbați, furnizare
de informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, furnizare de informații în materie
de frumusețe, servicii de refacerea părului,
saloane de coafură, servicii consultative privind
îngrijirea părului, servicii de bărbierie, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de frizerie,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii pentru vopsirea părului,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
pentru îngrijirea părului, servicii de tratamente
pentru păr.

───────

(210) M 2021 08104
(151) 11/11/2021
(732) CASA SERAFIM SRL, STR.

PARÂNGULUI, NR. 76, CORP C
6, SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
Unirea Românilor proiect
de țară semnat Cotidianul

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

16. Publicaţii tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitaţii, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
materiale tipărite, materiale de scris, plicuri,
pliante, cărţi de vizită, articole de papetărie şi de
birou (cu excepţia mobilei).
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în
cadrul emisiunilor tv, emisiunilor de radio, ori
pe site-uri web, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, postarea de afişe
și anunțuri publicitare, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice, servicii
de telemarketingș organizarea de evenimente în
scop publicitar.
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38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau programe și emisiuni de
radio, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea de programe și
emisiuni de televiziune prin satelit, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/sau
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, transmisia
video la cerere, furnizarea de camere de chat pe
internet.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio şi
de televiziune, producția de talk-show-uri de
televiziune și de radio, organizarea de dezbateri
televizate, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
organizarea de concursuri televizate, prezentare
de programe de televiziune, servicii ale
studiourilor de televiziune, montaj de programe
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, producție de filme pentru televiziune,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii jurnalistice, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea
de scenarii, altele decât cele publicitare,
închirierea de decoruri pentru studiouri de
televiziune, furnizarea de filme şi programe
de televiziune, nedescărcabile, prin servicii
de transmitere de video la cerere (video-on-
demand), găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii în domeniul cultural,
artistic, sportiv sau de divertisment, producere
de programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, servicii de reporteri
de ştiri, servicii de reportaje fotografice,
fotografie, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, servicii de publicare online,
servicii de publicare multimedia, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, creare (redactare)
de podcasturi, furnizarea de informații despre
divertisment, educație, activități sportive și
culturale, subtitrare, scriere de texte, cu
excepția textelor publicitare, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele

decât cele în scopuri publicitare, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea
expozițiilor în scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, dublări, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri educative
sau de divertisment, organizarea de concerte,
organizarea de evenimente etnografice,
organizarea de spectacole, organizarea de
evenimente de divertisment, artistice, culturale
sau sportive.

───────

(210) M 2021 08105
(151) 11/11/2021
(732) S.C. AGRINVEST S.R.L., SOS.

BRAILEI, NR. 9, ETAJ 2 SI 3,
JUDEŢ BUZĂU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Agrinvest Bio

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 29.01.03

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

clase:
1.  Îngrasaminte pentru agricultura, medii de
creștere, îngrășăminte și produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură,
acid formic, acizi pentru uz agricol, acoperire
de suprafață cu humus, activatori pentru
compost, adezivi de uz agricol pentru
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combaterea dăunătorilor, adezivi stratificați de
uz agricol pentru combaterea dăunătorilor,
aditivi biologici pentru transformarea recoltelor
în compost, aditivi biologici pentru transformarea
vegetației în furaje, aditivi biologici pentru
transformarea vegetației în nutrețuri, aditivi
chimici pentru fungicide, aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi pentru plantare pentru
facilitarea înrădăcinării, aditivi pentru soluri,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), aditivi pentru
însilozare (conservanți), adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, adjuvanți chimici folosiți
în horticultură, adjuvanți chimici folosiți în
silvicultură, agenți activi de suprafață pentru
sol, folosiți pentru a stimula mișcarea uniformă
a apei în sol, agenți biostimulanți fiind
hormoni pentru plante, agenți biostimulanți
fiind preparate nutritive pentru plante, agenți
chimici tensioactivi pentru utilizare în agricultură,
agenți chimici tensioactivi pentru utilizare în
horticultură, agenți chimici tensioactivi pentru
utilizare în silvicultură, agenți de umidificare
pentru gazon, substanțe cleioase pentru
arboricultură, amoniac anhidru, amestecuri de
pământ pentru horticultură, amestecuri de
produse chimice și microorganisme pentru
însilozarea fânului (altele decât cele de uz
veterinar), amestecuri de produse chimice și
microorganisme pentru sterilizarea compostului,
agenți naturali și sintetici pentru creșterea
plantelor, agenți nutritivi pentru alge, agenți
nutritivi pentru flori, agenți nutritivi pentru plante,
agenți pentru ameliorarea solului (cu excepția
celor pentru sterilizare), produse chimice
pentru agricultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor),
alcalii volatile de uz industrial (amoniac), alcaloizi
de uz agricol, alge marine (îngrășăminte),
amelioratori de sol, amelioratori de sol de
uz agricol, amelioratori de sol de uz horticol,
amestecuri de compost din material pe bază
de minerale sub formă de particule, amestecuri
de compost îmbogățite cu substanțe organice,
amestecuri de concentrate bacteriene care
se adaugă la însilozare (altele decât cele
de uz medical și veterinar), amestecuri de
gaz folosite în agricultură, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite
ca îngrășăminte în horticultură, amestecuri
de produse chimice și materiale naturale
utilizate ca îngrășăminte agricole, amestecuri
de produse chimice și microorganisme pentru
creșterea valorii nutriționale a furajelor (altele
decât cele de uz veterinar), amestecuri de
produse chimice și microorganisme pentru
fertilizarea compostului, cărbune de lemn folosit
în domeniul horticulturii, cărbune de lemn
folosit pentru îmbunătățirea solului, clorat de

sodiu, clei pentru altoirea arborilor, cianamidă
calcică (îngrășământ), calcar granulat de
uz agricol, calcar pulverizat de uz agricol,
carbolineum pentru protecția plantelor, ceară
pentru altoit, ceară preparată pentru altoirea
copacilor, cianamide de calciu, borhot de bere
(îngrășământ), bioxalat de potasiu, biostimulante
pentru plante, biofertilizatori destinați utilizării la
tratarea solului, biofertilizatori destinați utilizării
la tratarea semințelor, articole din polimer pentru
stocarea lichidelor, folosite în silvicultură, baze
fertilizate realizate din lână minerală pentru
creșterea plantelor, biofertilizatori, biofertilizatori
cu azot, argilă expandată pentru culturi
hidroponice (substrat), arseniat de plumb,
arsenic, articole din polimer pentru stocarea
lichidelor, folosite în agricultură, articole din
polimer pentru stocarea lichidelor, folosite
în horticultură, făină de oase (îngrășământ),
fertilizante complexe, fertilizant pentru pământ și
pământ vegetal, extracte de alge marine folosite
ca fertilizant, extract de alge utilizat ca stimulator
de creștere pentru plante, etilenă, emulgatori
folosiți în industria procesării nutrețurilor, digestat
organic (îngrășământ), defolianți, culturi de
microorganisme folosite la fermentarea furajelor
însilozate, culturi bacteriene de uz agricol, criolit,
conservanți pentru plante, conservanți pentru
flori tăiate, compuși pentru ghivece, compoziții
pentru îngrășăminte, compost, gunoi de grajd,
îngrășăminte, compost în formă solidă, compost
în formă lichidă, compost pentru medii de
cultură horticole, compost din frunze, compost
organic, compost pe bază de alge marine,
compost de câmp (îngrășământ), compost care
conține antioxidanți, halogeno-silan organic,
găinaț de pui fermentat folosit ca îngrășământ,
gunoi de grajd provenit de la oi folosit ca
îngrășământ, gunoi de grajd, guano, granule
pentru reținerea apei folosite la hrănirea rădăcinii
capilare a plantelor, gips folosit ca îngrășământ,
ghivece de turbă pentru horticultură, gene
obținute prin biotehnologie destinate fabricării
de semințe agricole, gene de semințe pentru
producția agricolă, gaze folosite în silvicultură,
gaze folosite în horticultură, fosfați folosiți în
industria furajeră, fosfați (îngrășăminte), fosfat
lichid pentru aplicare foliară pe culturile horticole,
fosfat lichid pentru aplicare foliară pe culturile
agricole, fosfat de fier, fosfat de calciu, fibre
de piatră folosite în silvicultură, fibre de piatră
folosite în horticultură, fibre de piatră folosite în
agricultură, fertilizatori pentru plante, fertilizatori
lichizi, fertilizanți pentru pământ, fertilizanți de
faină de pește, îngrășământ pentru plante
crescute în ghiveci, îngrășământ pe bază de
nitrat de sodiu, îngrășământ marin, îngrășământ
foliar, îngrășământ din mangan, îngrășământ
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cu superfosfat de calciu, îngrășământ cu sulfat
de amoniu, îngrășământ cu silicat de calciu,
îngrășământ cu potasiu calcinat, îngrășământ
cu nitrat de amoniu, îngrășământ cu clorură
de amoniu, îngrășăminte conținând azot și
magneziu, îngrășăminte chimice, îngrășăminte
azotate, îngrășăminte artificiale, îngrășăminte
anorganice, îngrășăminte, îngrăşăminte
biologice non-chimice, ingrășământ mineral,
humus, produse chimice pentru horticultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, hormoni pentru stimularea
maturării fructelor, hormoni pentru plante
(fitohormoni), hormoni pentru accelerarea
maturării fructelor și legumelor, hemiceluloză,
îngrășăminte, îngrășăminte pentru gazon,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte pentru
grădină, îngrășăminte pentru agricultură
din alge marine, îngrășăminte pe bază
fosfați micști, îngrășăminte pe bază de
superfosfați micști, îngrășăminte pe bază de
superfosfat triplu, îngrășăminte pe bază de
superfosfat dublu, îngrășăminte pe bază de
rumeguș, îngrășăminte pe bază de potasiu,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, îngrășăminte organice, îngrășăminte
obținute prin tratarea deșeurilor cu râme,
îngrășăminte naturale realizate din componente
marine, îngrășăminte naturale, îngrășăminte
multinutritive, îngrășăminte hidroponice,
îngrășăminte fără clor, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere rapidă, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, îngrășăminte din compuși
de nitrogen, îngrășăminte de grădină cu
eliberare controlată, îngrășăminte cu sulfat
de potasiu, îngrășăminte cu microorganisme
adăugate, îngrășăminte cu clorură de potasiu,
învelișuri din semințe (fertilizanți), înlocuitori
lichizi pentru îngrășăminte, înlocuitori de sol,
îngrășăminte utilizate pentru îngrijirea peluzelor,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte sub formă de humus utilizate
pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrășăminte pentru uz casnic,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru plante de
interior, îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
(soluții) cu eliberare lentă, mănunchiuri de
fibre minerale folosite ca mediu de dezvoltare
anorganic pentru plante, medii de creștere
pentru plante, materiale plastice sub formă
de pulbere, lichid sau pastă, materiale pentru
îmbunătățirea solului, materiale fibroase utilizate
ca îngrășăminte, materiale de propagare (medii
de cultură), material fibros folosit ca agenți

pentru îmbunătățirea solului, mastic pentru
umplerea cavităților arborilor (arboricultură),
clorură de magneziu, kainit, inoculanți biologici,
alții decât cei de uz medical, inhibitori de
germinație (agenți antigerminativi), pământ de
ghiveci ecologic, peroxid de calciu folosit
în silvicultură, peroxid de calciu folosit în
horticultură, peroxid de calciu folosit în
agricultură, perlit folosit în horticultură, oțet de
lemn (acid pirolignos), oligoelemente folosite în
horticultură, oligoelemente folosite în agricultură,
preparate pe bază de oligoelemente pentru
plante, nutrienți pentru plante folosite în acvarii,
nitrobacterii pentru utilizare în acvacultură, nitrat
de calciu, nitrat de amoniu, negru de fum
de uz industrial sau agricol, mulci pentru
îmbogățirea solului în mediile horticole, mulci
pentru îmbogățirea solului în mediile agricole,
mulci pentru îmbogățirea solului (îngrășământ),
molibdat de sodiu, microorganisme pentru
distrugerea de toxine (nu de uz medical),
microorganisme folosite la stimularea creșterii
plantelor, micronutrienți pentru aplicare pe
culturi, medii de dezvoltare horticole, medii de
cultură realizate din praf de fibră de nucă
de cocos, medii de cultură de mucegai, cu
substrat de turbă, medii de cultură, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor horticole, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor de grădină, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor agricole, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru reglarea creșterii
produselor horticole, preparate pentru hrănirea
plantelor, preparate minerale folosite ca
alimente nutritive pentru plante, preparate
microbiene inoculabile, altele decât cele de uz
medical, preparate fertilizate din lână minerală
pentru creșterea plantelor, preparate chimice
pentru tratarea solului, preparate chimice
pentru tratarea semințelor, preparate chimice
pentru prevenirea bolilor la cereale, preparate
bacteriologice folosite în silvicultură, preparate
bacteriologice folosite în horticultură, preparate
bacteriologice folosite în agricultură, preparate
bacteriene folosite în silvicultură, preparate
bacteriene folosite în horticultură, preparate
antigerminative pentru legume, prepararea
semințelor pentru conservare, praf de sânge
(îngrășământ), potasă, potasiu, polimeri utilizați
la fabricarea produselor chimice agricole,
peroxizi anorganici folosiți în silvicultură,
peroxizi anorganici folosiți în horticultură,
peroxizi anorganici folosiți în agricultură,
produse chimice pentru îmbunătățirea solurilor
(cu excepția celor sterilizante), produse
chimice pentru îmbunătățirea solurilor, produse
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chimice pentru îmbogățirea solului, produse
chimice pentru silvicultură, cu excepția
fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor și
paraziticidelor, produse chimice pentru păstrarea
prospețimii florilor tăiate, produse chimice
pentru protejarea semințelor agricole (altele
decât fungicidele, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru protecția
plantelor (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
pentru inhibarea creșterii buruienilor, produse
chimice folosite în silvicultură, produse chimice
folosite în pesticide, produse chimice folosite în
horticultură (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
folosite în compozițiile de pesticide, produse
chimice folosite în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice folosite în
compozițiile de erbicide, produse chimice
folosite la tratamentul în urma efectelor
dăunătoare ale mediului asupra plantelor,
produse chimice folosite la producția de
regulatoare pentru creșterea insectelor, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite ca produse intermediare la fabricarea de
pesticide, produse chimice destinate utilizării în
agricultură, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor de grădină,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor agricole, preparate
pentru îmbunătățirea solului, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, preparate pentru
protejarea plantelor contra agenților patogeni,
săruri (îngrășăminte), soluri preparate pentru
germinarea semințelor, soluri preparate, sol
pentru plante, sol artificial pentru cultivarea
plantelor realizat din materiale plastice, sol
artificial pentru cultivarea plantelor realizat
din materiale minerale, sol artificial pentru
cultivarea plantelor, produse pentru conservarea
semințelor, rășini ureo-formaldehidice, pulberi
și preparate organice de ameliorare a solului,
promotori de creștere (alții decât cei de
uz medical sau veterinar), produse pentru
îmbunătățirea solului pe bază de fibre de
nucă de cocos, produse pentru îmbunătățirea
solului pe bază de alge marine, produse
pentru îmbunătățirea solului introduse înainte de
însămânțare (altele decât cele pentru sterilizare),
produse pentru îmbunătățirea solului de uz
horticol, produse pentru îmbunătățirea solului
de uz agricol, produse pentru reglarea creșterii
plantelor care conțin microorganisme, produse
pentru conservarea florilor, produse minerale
folosite la creșterea plantelor, produse de

reglare a creșterii plantelor pentru uz agricol,
produse de accelerare pentru compost pe bază
de alge marine, produse chimice utilizate în
procesul de fabricație a insecticidelor, produse
chimice utilizate în industria agrochimică
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice supresoare de
praf pentru utilizare pe cereale, produse chimice
pentru sigilarea rănilor la plante, substanțe
pentru îmbunătățirea solului, substanțe pentru
stabilizarea solului, substanțe pentru reglarea
creșterii plantelor, substanțe pentru pregătirea
solului (cu excepția celor sterilizante), substanțe
pentru culturile hidroponice (agricultură),
substanțe pentru controlul creșterii plantelor
de apă, substanțe pentru controlul creșterii
algelor acvatice, substanțe pentru ameliorarea
solului (cu excepția celor sterilizante), substanțe
pentru accelerarea sporirii recoltelor, substanțe
pentru accelerarea sporirii recoltei de legume,
substanțe nutritive (îngrășăminte) sub formă
lichidă folosite în agricultură, substanțe de
pregătire a solului, substanțe chimice utilizate
în horticultură, substanțe chimice folosite ca
acoperiri pentru sol, substanțe chimice destinate
utilizării în acvacultură, substanțe chelatoare
utilizate ca îngrășăminte pentru frunzișul
plantelor, substanțe chelatoare utilizate ca
suplimente pentru frunzișul plantelor, substanțe
chelatoare utilizate ca nutrienți pentru frunzișul
plantelor, strat superior al solului, stimulatori de
creștere a plantelor ce conțin microorganisme,
stimulatori de creștere (alții decât cei de
uz medical sau veterinar), stabilizatoare de
sol pentru drumuri, iazuri și lacuri, soluții
nutritive care conțin oligoelemente pentru
plante, soluții de azotat de calciu folosite în
solurile poluate, preparate pentru îmbunătățirea
solurilor, var de uz agricol, uree (îngrășământ),
unguent cicatrizant pentru arbori, tărâțe de
orez (fertilizant), turbă tratată chimic folosită
în horticultură, turbă tratată chimic folosită în
agricultură, turbă sub formă de compost, turbă
pentru cultivarea semințelor, turbă care conține
oligoelemente, folosită pe post de compost, turbă
(îngrășământ), tratamente pentru conservarea
semințelor, surfactanți folosiți în compoziția
pesticidelor agricole, surfactanți folosiți la
fabricarea de hrană pentru animale, suplimente
nutritive din alge pe bază de calciu destinate
utilizării în acvarii, superfosfați (îngrășăminte),
superfosfat dublu sau triplu (îngrășământ), sulfați
feroși folosiți împotriva îngălbenirii frunzelor
plantelor, sulfat de potasiu, sulfat de magneziu,
substraturi pentru utilizare în agricultură,
horticultură și silvicultură, substraturi pentru
plante, substraturi pentru culturi hidroponice
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(agricultură), substanțe produse cu ajutorul
ingineriei genetice, folosite în horticultură,
substanțe pentru utilizare în acvacultură
(altele decât cele farmaceutice), substanțe
pentru stimularea creșterii plantelor, zgură
(îngrășăminte), zgura lui thomas (îngrășământ
fosfatic), xilenol, produse chimice pentru
protecția contra bolilor viței de vie.
4. Uleiuri pentru conservarea zidăriei și pieilor,
aditivi (nechimici) pentru fluide hidraulice,
aditivi concentrați (nechimici) pentru lubrifianți,
aditivi nechimici pentru fluide organice active
destinați modificării caracteristicilor debitului,
aditivi nechimici pentru lichide organice active
pentru a se comporta ca lubrifianți în
circuit, aditivi nechimici pentru lubrifianți, aditivi
nechimici pentru refrigerenți, aditivi nechimici
pentru uleiuri, aditivi nechimici pentru uleiuri
de motor, aditivi nechimici pentru uleiuri de
transmisie, aditivi nechimici pentru uleiuri de
tăiere, aditivi nechimici pentru unsori, agenți de
demulare (uleiuri), agenți de demulare sub formă
de uleiuri, agenți de demulare sub formă de
unsoare, agenți de lubrifiere sub formă de pudră
de talc, agenți de lubrifiere sub formă de pulbere
de grafit, agenți de umectare, agenți lubrifianți,
alții decât cei de uz medical, unsoare pentru
arme, atomizoare pentru pornirea motorului,
ceară de albine folosită la fabricarea produselor
cosmetice, ceară de albine pentru utilizare
în fabricarea unguentelor, ceară de carnauba,
ceară de sumac, gazolină, gelatină de petrol
de uz industrial, grafit drept lubrifiant, grafit
lubrifiant, grăsime de origine animală pentru
uz tehnic, ceară pentru curele, ceară pentru
fabricarea de lumânări, ceară pentru plăci de
surf, ceară pentru plăci de wakeboard, ceară
pentru schiuri, ceară pentru skateboarduri, ceară
(materie primă), ceară pentru snowboarduri,
ceară utilizată ca înveliș pentru materiale de
ambalare de produse alimentare, ceară utilizată
în industrie, ceară vegetală, cerezină, ceruri de
uz industrial, compoziții granulate absorbante
pe bază de ulei pentru reținerea picăturilor
vărsate pe pardoseală, compuși pentru
tăierea metalelor, conservanți pentru cauciuc
(unsoare), conservanți pentru metal (uleiuri),
unsori pentru curele, dispersii de parafină
în apă pentru utilizare în impermeabilizarea
panourilor de particule, fluxant (uleiuri), lubrifianți
pentru aparate chirurgicale, lubrifianți pentru
ambutisare adâncă, lubrifianți pe bază de ulei,
lubrifianți folosiți ca uleiuri pentru angrenaje,
lubrifianți de origine agricolă, lubrifianți de
grafit, lubrifianți de foraj, lubrifianți de
conducte, lubrifianți cu pulverizare, lubrifianți cu
proprietăți de curățare, lubrifianți cu conținut
scăzut de aditivi de fricțiune, lubrifianți,

lubrifiant pentru filiere și mașini de filetat,
lichide sub formă de uleiuri, folosite pentru
prelucrarea metalelor, lichide pentru tăiere la
mașină, lichide de ungere, lichide folosite
la prelucrarea metalelor (tăiere), ulei de
lichide de tăiere, lanolină pentru fabricarea
cosmeticelor și pomezilor, lanolină pentru
fabricarea cosmeticelor, lanolină de uz industrial,
lanolină, gudron de huilă, grăsimi neminerale
de uz industrial (nu pentru combustibil), gresanți
de înaltă presiune, lubrifianți pentru utilizare la
cabluri de alimentare, lubrifianți pentru utilizare
la cabluri metalice, lubrifianți pentru utilizare
la cabluri telefonice coaxiale, lubrifianți pentru
utilizare la prelucrarea metalelor, lubrifianți
pentru utilizare la transportatoare, lubrifianți
pentru montarea cauciucurilor pneumatice,
lubrifianți pentru motoare de automobil,
lubrifianți pentru motoarele aeronavelor,
lubrifianți pentru motoarele vehiculelor, lubrifianți
pentru prelucrarea metalelor, lubrifianți pentru
protecția lanțurilor de fierăstraie, lubrifianți
pentru suprafețe metalice, lubrifianți pentru
suprafețe polimerice, lubrifianți pentru mașini-
unelte, lubrifianți pentru mașini industriale,
lubrifianți pentru materiale plastice, lubrifianți
pentru lanțuri transportoare care conțin un
inhibitor de coroziune, lubrifianți pentru lanțuri
transportoare care conțin un agent de
dezinfectare, lubrifianți pentru lanțuri de bicicletă,
lubrifianți pentru gresarea vehiculelor, lubrifianți
pentru echipamente agricole, lubrifianți pentru
forajul sondelor de petrol, lubrifianți pentru
automobile, lubrifianți pentru benzi transportoare
care conțin un agent de curățare, lubrifianți
pentru demontarea cauciucurilor pneumatice,
produse pentru îngrijirea curelelor (unsori
pentru curele), produse pentru conservarea
țiglei (uleiuri), produse cu proprietăți lubrifiante,
folosite pentru prelucrarea metalelor, preparate
pentru reducerea frecării prin glisare între
două suprafețe, preparate pentru lubrifierea
îmbinărilor, preparate antiderapante pentru
curele, preparate de impermeabilizare sub
formă de uleiuri pentru sistemele de pornire
a automobilelor, preparate de tăiere pentru
operațiuni de prelucrare a metalelor, preparate
din ulei de soia pentru tratarea antiadezivă a
ustensilelor de bucătărie, preparate penetrante
care constau în principal din uleiuri, preparate
pentru detașarea componentelor din metal
ruginite, parafină, ulei de pește necomestibil,
ozocherită (ozocerită), unsori de lubrifiere,
parafine industriale, lubrifianți solizi de uz
industrial, lubrifianți solizi pentru textile, lubrifianți
sub formă de uleiuri, lubrifianți universali,
lubrifianți pentru utilizare la tăiere la mașină,
lubrifianți pentru utilizare în procesele industriale,
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lubrifianți sintetici, lubrifianți sintetici sub formă
de aerosoli, lubrifianți solizi, uleiuri albe, ulei
pentru țevi de armă, ulei pentru încălțăminte, ulei
pentru demulare, ulei pentru angrenaje, ulei de
susan de uz industrial, ulei de transmisie pentru
automobile, ulei de tăiere pentru prelucrarea
industrială a metalelor, ulei fiert de uz industrial,
ulei fluxant folosit ca ingredient în compoziția
asfaltului, ulei industrial pentru baterii, ulei de
rapiță pentru lubrifierea utilajelor, ulei de ricin
(necomestibil), ulei de ricin pentru uz industrial,
ulei de ricin pentru uz tehnic, ulei de soia de uz
industrial, substanțe degripante (uleiuri), ulei de
floarea soarelui pentru uz industrial, ulei de in
folosit ca lubrifiant, ulei de proces pentru utilizare
în materiale de umplutură pentru bitum, straturi
protectoare pentru construcții (uleiuri), substanțe
de protecție pentru metale (unsori), produse
secundare din țiței brut, seu, stearină, uleiuri
de porumb de uz industrial, uleiuri de pește de
uz industrial, uleiuri de nucă de uz industrial,
uleiuri de măsline de uz industrial, uleiuri de
lubrifiere sub formă de uleiuri hidraulice, uleiuri
de lubrifiere pentru roți, uleiuri de lubrifiere pentru
motoare de autovehicule, uleiuri de lubrifiere
pentru echipamente auto, uleiuri de in pentru
vopsele, uleiuri de impregnare pentru utilizare la
încuietorile de uși, uleiuri de impregnare pentru
combaterea coroziunii, uleiuri de impregnare,
uleiuri de gresare (lubrifianți industriali), uleiuri
de gresare, uleiuri de flotație cu spumare, uleiuri
de cocos de uz industrial, uleiuri de bază, uleiuri
de arahide de uz industrial, uleiuri de amortizare,
uleiuri care conțin săruri metalice dizolvate
utilizate ca aditivi pentru asfalt, uleiuri care
conțin săruri metalice dizolvate pentru utilizare
ca aditivi pentru bitum, uleiuri care conțin aditivi
pentru prevenirea ruginirii, uleiuri care conțin
aditivi pentru dispersia apei, uleiuri animale de
uz industrial, uleiuri minerale, uleiuri lubrifiante
sintetice, uleiuri lubrifiante pentru utilizare ca
lichid de tăiere, uleiuri minerale folosite la
fabricarea produselor cosmetice și de îngrijire a
pielii, uleiuri întărite (uleiuri hidrogenate pentru
uz industrial), uleiuri izolante, uleiuri lubrifiante
care conțin aditivi care protejează metalul
împotriva uzurii prin frecare, uleiuri lubrifiante
pentru aparate industriale de refrigerare, uleiuri
lubrifiante pentru fasonarea pieselor metalice,
uleiuri lubrifiante pentru imprimante laser, uleiuri
de umectare, uleiuri de tăiere solubile, uleiuri
fine pentru motoare, uleiuri grele, uleiuri de
provenință marină, uleiuri de turnare, uleiuri
și unsori industriale, lubrifianți, uleiuri și
grăsimi minerale de uz industrial (nu pentru
combustibil), uleiuri pentru vopsele, uleiuri
pentru țesături, uleiuri sintetice, uleiuri pentru
tratarea suprafețelor, uleiuri pentru tratarea

termică a metalelor, uleiuri minerale lubrifiante,
uleiuri neminerale folosite în scopuri industriale
(nu pentru combustibil), unsori pentru piele,
unsori pentru mașini, unsori industriale, unsori
marine, energie electrică din energie eoliană,
energie electrică din energie solară, energie
electrică din surse neregenerabile, energie
electrică din surse regenerabile, preparate
pentru absorbția prafului, aditivi non-chimici
pentru combustibili, combustibili pe bază de
alcool, alcool (combustibil), lumânări și fitiluri
pentru iluminat, benzină (combustibil), benzină
(carburant), benzină cu cifră octanică mare,
benzină industrială.
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe
bază de pudră de acai, suplimente alimentare
pe bază de semințe de in, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe de
in, suplimente alimentare pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente alimentare pentru
îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente dietetice sub
formă de prafuri pentru băuturi, suplimente
dietetice sub formă de prafuri cu arome de
fructe, suplimente dietetice pentru oameni, altele
decât cele de uz medical, suplimente dietetice
pentru oameni și animale, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub forma unui
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amestec pudră pentru băuturi, suplimente
dietetice pe bază de grâu, suplimente dietetice
pe bază de cazeină, suplimente dietetice
din polen de pin, suplimente dietetice de
proteine sub formă de praf de proteine,
suplimente dietetice cu proteine de soia,
suplimente dietetice care conțin vitamine,
suplimente dietetice care conțin oligoelemente,
suplimente dietetice care conțin aminoacizi,
suplimente dietetice alimentare folosite pentru
post modificat, suplimente cu vitamine utilizate
în dializa renală, suplimente antioxidante,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate, preparate cu vitamine.
29. Carne și produse din carne, aperitive
congelate constând în principal din carne de
pui, aripioare de pui, babicuri, bacon, bratwurst,
broaște comestibile, nu vii, broaște-taur, nu vii,
bucati de carne refrigerate, bucăți de carne
de pui, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, bucăți de curcan,
burtă de vacă, burtă de vită, cabanoși pe
băț, cabanoși pentru hotdog, caltaboș, cârnați,
cârnați butifarra, cârnați chorizo, cârnați afumați,
cârnați conservați, cârnați cruzi, cârnăciori din
intestine de porc (andouillettes), carne de porc
conservată, cârnați knackwurst, cârnați din carne
de pui, cârnați polonezi kielbasa, cârnați uscați
la aer, cârnați în aluat, carne de porc, carne
de pasăre supracongelată, carne de pasăre
gătită, carne de pasăre de curte, carne de

pasăre congelată, carne de pasăre, carne de
măgar, carne de mânzat, carne de curcan gătită,
carne de curcan, carne de broască-taur, carne
criodesicată, carne conservată, carne congelată,
carne ambalată, carne afumată, carne afumata,
aspic de carne, carne, carne prăjită de pui,
carne prăjită, carne proaspătă, carne preparată,
carne prajita de pui, carne pentru cârnați, carne
gătită, la conservă, carne gătită, la borcan, carne
friptă, carne fiartă în sos de soia (tsukudani
meat), carne feliată, carne de vânat, carne de
vită sărată și conservată (corned beef), carne
de vită preparată, carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), carne de vită feliată,
carne de vită, carne de rață gătită, carne de
rață, carne de pui proaspătă, carne de pui
gătită lent la cuptor (pulled chicken), carne
de pui deshidratată, carne de pui congelată,
carne de porc gătită lent la cuptor (pulled pork),
carne de porc, la conservă, fâșii de carne
uscată de iac, ficat, felii de pastă de curcan
pentru burgeri vegetarieni, felii de carne de
oaie, cărnuri gătite, curcan proaspăt, crochete
de pui, cruste de bacon, curcan, cotlete de
porc, curcan congelat, conserve din carne de
vânat, chiftele de hamburger negătite, chiftele
de pui, chiftele din carne de pui, chiftele din
carne de vită, conserve de carne, conserve
de carne de pasăre, cassoulet (tocană de
carne cu fasole), carne uscată sfărâmată, carne
uscată, carne proaspătă de pasăre, carne
procesată, carne sărată, carne tocată, intestine
de porc, jambon, jumări de porc, măduvă de
animale, de uz alimentar, înlocuitori de carne,
înlocuitori de carne de pasăre, ficat de porc,
file de porc, file din piept de pui, frigărui
de miel, fripturi, friptură de carne de porc,
friptură de curcan, friptură de gâscă, friptură
de miel, friptură de pasăre, friptură de porc,
friptură de rață, friptură de vită, gelatine de
carne, haggis (specialitate culinară scoțiană),
hamburgeri, hamburgeri de curcan, hamburgeri
de vită, hamburgeri din carne de pui, pârjoale
(alimente), pui de găină silkie, nu vii, pui, produse
din carne sub formă de hamburgeri, produse
din carne preparate, produse din carne de miel,
mezeluri, miel preparat, mortadelă, măruntaie,
pastramă, pastramă de porc, pastramă de pui,
pastramă de rață, pastramă din carne de vită,
pate de ficat foie-gras, picioare de broaște
congelate, picioare de găină pentru consum
uman, picioare de porc în conservă, picioare de
rață pentru consum uman, pipote de pui, pipote
de rață, produse confiate din carne de rață,
produse de curcan, produse din carne congelată,
șuncă, șuncă bologna, pui la grătar (yakitori), pui
preparat, pui teriyaki, pulpe de pui, pulpă, rațe
sărate presate, rinichi de animale (organe), roast
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beef (friptură de carne la cuptor), salam, salam
pepperoni, sarmale, satay (frigărui de carne cu
sos), seitan (înlocuitor de carne), slănină de porc
(burtă) la grătar (samgyeopsal), spumă de pui,
tobă, tocană instant, tocătură de carne de vită
cu porumb, umplutură de carne pentru plăcinte,
yakitori, șașlâc (frigărui), șorici de porc umflat,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, afine preparate, afine
uscate, ajvar (pastă de ardei în conservă), alge
(prelucrate), alge comestibile, alge comestibile,
preparate, alge marine comestibile, uscate
(hoshi-wakame), alge marine, uscate, alge
nori condimentate (jaban-gim), alge preparate
pentru alimentație umană, alginați pentru uz
culinar, alge uscate comestibile, alimente pe
bază de legume fermentate (kimchi), aloe vera
preparată pentru consum uman, alune de pădure
preparate, alune prăjite, alune sărate preparate,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
fructe și nuci preparate, ananas uscat, anghinare
procesate, anghinare, conservate, arahide,
bombay mix (aperitiv indian), boabe de soia
uscate, boabe de soia fermentate (natto), boabe
de soia preparate, boabe de mazăre galbenă,
boabe de soia conservate, de uz alimentar, ardei,
preparați, ardei roșii preparați, bame uscate,
banane pentru gătit, prăjite, batoane din tofu,
boabe, ardei iuți murați, ardei iuți conservați,
ardei iuți chili, umpluți, ardei iuți verzi, preparați,
ardei jalapeno pane și prăjiți, ardei jalapeño
murați, arahide la conservă, arahide prăjite,
arahide, preparate, aranjamente de fructe
procesate, ardei conservati, arahide glazurate,
arahide glazurate cu miere, căpșuni uscate,
căpșuni conservate, cârnați vegetali, castane
prăjite, cartofi, conservați, cartofi, preparați,
cartofi pai, cartofi pai congelați, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, cartofi prăjiți în formă de
gofre, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns), cartofi
fierți, caise procesate, cartofi decojiți, cartofi
dulci preparați, bulbi de crin comestibili, uscați,
bulete din cartofi rași, bureți negri (pleurotus
ostreatus), deshidratați, burgeri din legume,
cactus preparat, de uz alimentar, broccoli, bucăți
de tofu prăjite (abura-age), bucăți de tofu uscate
prin înghețare (kohri-dofu), bucăți uscate de
agar-agar (kanten), cipsuri de mere, choucroute
garnie (varză acră cu cârnați), cipsuri din fructe,
cireșe maraschino, cireșe preparate, ciupercă de
babmbus (phallus indusiatus), uscată, chipsuri
de cartofi cu conținut redus de grăsime, chipsuri
de cartofi dulci mov, chipsuri de legume, chipsuri
de soia, chipsuri de varză creață, chipsuri din
manioc, chipsuri din yucca, chipsuri pe bază de
legume, ceapă verde prelucrată, cepe (legume)
conservate, cepe mici, chiftele de soia, chips-

uri din fructe sau legume, chipsuri (cartofi
prăjiți), chipsuri de banane, castane prăjite
cu zahăr, castraveciori, ceapă murată, ceapă
preparată, conserve de legume, conserve și
murături, cordyceps comestibil prelucrat, cremă
de fructe, crochete alimentare, curmale, coji
de fructe, compot de mere, concentrat de
roșii, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrate din suc de legume pentru
alimente, fructe congelate, conserve cu legume,
conserve de fasole, conserve de fructe, ciuperci
comestibile uscate, ciuperci conservate, ciuperci
de bambus uscate, ciuperci negre comestibile
uscate, ciuperci shiitake deshidratate, ciuperci,
preparate, clătite de cartofi, coacăze negre,
prelucrate, coajă de pepene verde murată, fasole
uscată, fasole în conservă, felii de pastă de
tofu pentru burgeri, felii prăjite de cartofi, ferigi
înghețate (gosari), fâșii comestibile de alge
marine brune uscate (tororo-kombu), extracte
din legume pentru gătit, extracte din legume
pentru gătit (sucuri), falafel, extracte vegetale
pentru alimente, fasole, fasole albă în sos
tomat, fasole fiartă, fasole gătită în sos de soia
(kongjaban), fasole reprăjită, fasole roșie cu
ardei iute, dahls (mâncare indiană pe bază de
leguminoase), desert din fructe roșii cu spumă
de albuș, deserturi pe bază de fructe, dovleci
(legume conservate), duriani uscați, extracte
de roșii, extracte din alge de mare pentru
alimente, curmale preparate, curmale uscate,
fructe glasate, fructe fermentate, fructe feliate, la
conservă, fructe feliate la borcan, fructe feliate,
fructe de pădure, conservate, fructe de pawpaw
uscate, fructe de mango preparate, fructe de
papaia preparate, fructe de avocado procesate,
fructe de torreya, preparate, fructe cu coajă
lignificată asezonate, fructe cu coajă lemnoasă,
uscate, fructe cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu
coaja lignificată procesate, fructe conservate în
alcool, fructe aromatizate, fructe coapte, fructe
conservate, flori uscate comestibile, foi de alge
prăjite (yaki-nori), fistic preparat, flori comestibile
preparate, în formă cristalizată, flori comestibile,
preparate, flori de gardenia uscate comestibile,
germeni de fasole prelucrați, ghimbir murat,
ghimbir cristalizat, ghimbir, conservat, gnocchi
pe bază de cartofi, găluște pe bază de cartofi,
jeleuri de fructe, fructe glazurate, fructe la
borcan, fructe preparate, fructe tăiate, fructe
uscate, fructe uscate cu coaja lemnoasă
aromate, fulgi de cartofi, frunze de viță-de-vie
preparate, fulgi de cocos, fulgi de kiwi, fulgi de
mere, fulgi de piersică, fulgi de păducel, legume
fermentate, legume gata-tăiate pentru salate,
lămâiță preparată, înlocuitori de carne pe bază
de legume, lămâi preparate, legume conservate,
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legume congelate, legume amestecate, legume
conservate (în ulei), legume decojite, legume
feliate, la conservă, jeleu preparat din
rădăcină de limba diavolului (konnyaku), hribi,
uscați, gutui, preparate, gustări pe bază
de cartofi, măsline preparate, la conservă,
măsline gătite, măsline (pregătite), linte (uscată),
legume în saramură, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
legume sărate, legume tăiate, legume uscate,
legume uscate prin înghețare, legume în
conservă, legume gătite, legume marinate în sos
de soia, legume pre-tăiate, legume preparate
la grătar, legume procesate, măsline uscate,
năut, preparat, măsline umplute cu migdale,
murături, murături mixte, morcovi, migdale
preparate, morcovi decojiți, muguri de bambus
uscați, muguri de bambus fermentați, fierți și
conservați în sare (menma), mere preparate,
mazăre verde preparată, mezeluri vegetariene,
miezuri de nucă, migdale măcinate, mazăre
conservată, mazăre preparată, mazăre uscată,
pateu vegetal, pateuri vegetale tartinabile, pastă
de trufe, pastă tartinabilă de alune, pastă de
măsline, preparată, nuci macadamia preparate,
nuci aromate preparate, nuci comestibile, nuci
conservate, nuci cu coajă preparate, nuci de
acaju preparate, nuci de acaju sărate, nuci de
betel prelucrate, nuci de cocos uscate, nuci
glasate, nuci glazurate, nuci preparate, nucă de
cocos preparată, pastă de anghinare, pastă de
arahide, pastă cu usturoi, produse din fructe
uscate, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, prune, praf
de fructe, porumb dulce, prelucrat, porumb dulce
congelat, porumb dulce (conservat), portocale,
preparate, portocale conservate și turtite, polen
preparat pentru alimentație, piureuri de fructe,
planta de muștar brassica juncea, preparată,
plante din specia brassica oleracea acephala,
preparată, polen de pin preparat ca aliment,
piure de cartofi, piure de cartofi instant, piure
de ciuperci, piure de legume, piure de măsline,
pectină din fructe, pectină pentru uz culinar, piele
de tofu, piersici preparate, aspic, concentrate
de tomate (piure), creme de întins pe pâine
care conțin în principal fructe, creme de întins
pe pâine care conțin în principal ouă, creme
tartinabile pe bază de alune, cremă tartinabilă
de alune, creme tartinabile pe bază de usturoi,
creme tartinabile pe bază de legume, dulceață
de afine, dulcețuri, fructe, gătite, gelatină, gem
de căpșuni, gem de merișoare, gem de mure,
gem de portocale și ghimbir, gemuri, gem de
rubarbă, gem de zmeură, gemuri din fructe,
ghimbir (dulceață), produse tartinabile din fructe,
produse tartinabile pe bază de legume, unt
de alune cashew, unt de arahide, unt din

fructe oleaginoase sub formă de pudră, unt
de migdale, unt preparat din alune, zeamă de
lămâie, topping-uri de nuci.
30. Sare, mirodenii, arome și condimente,
sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney)
și paste, amestecuri de sucuri de carne sub
formă de granule, amestecuri lichide pentru
gătit, amestecuri pentru prepararea sosurilor,
chutneys (condimente), condiment din murături,
condimente cu ardei iute, condimente alimentare
pe bază de ketchup și sos tip salsa, condimente
pe bază de pastă de soia (doenjang), fructe
uscate de piper de sichuan ca și condiment,
ketchup (sos), maioneză vegană, mirodenii
(condimente), miso, pastă din fasole de soia,
ketchup de roșii, maioneză, muștar, muștar
pentru alimente, pastă de ardei iute ca și
condiment, pastă de curry, pastă de fasole,
pastă de fasole condimentată, pastă de susan,
pastă din ardei iute, înlocuitor de maioneză,
sos cu brânză, sos de anghinare, sos de
arahide, sos de ardei iute, sos de ardei iute
sriracha, pasta din boabe de soia (condiment),
paste alimentare cu curry, paste cu legume
(sosuri), paste de migdale, pastă din ardei iuți
chili destinată utilizării ca și condiment, pastă
fermentată de ardei iute (gochujang), pesto
(sos), piccalilli (murături asortate), piure de
ghimbir (condiment), piure de usturoi, piureuri
de legume (sosuri), praf de sosuri, preparate
pentru obținerea sosurilor, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, sosuri din pulpă
de legume ( alimente), sambal (condiment pe
bază de ardei iute), sambal oelek (sos din
ardei iute roșu măcinat), sos alfredo, sos aromat
de tip hon-mirin, sos concentrat, sosuri cu
hrean, sosuri conservate, sosuri condimentate,
sosuri barbecue, sosuri (condimente), sos pentru
kebab, sos pentru paste, sos remoulade, sos
tartar, sos teriyaki, sos uscat sub formă de pudră,
sos de soia cu alge kombu, sos de stridii, sos
de usturoi (alioli), sos dulce și acrișor, sos iute,
sos maro, sos de chili, sos de creveți, sos
de roșii, sos de soia, sos de soia condimentat
(chiyou), sos de soia coreean (ganjang), sos
worcestershire, sosuri salsa, sosuri întrebuințate
sub formă de condimente, agenți de îngroșare
vegetali, amestecuri condimentate, amestecuri
de asezonare pentru tocănițe, amestecuri de
condimente curry, amestecuri condimentate
pentru pané folosite la prăjit, amestecuri pe
bază de pâine pentru umpluturi, amestecuri
pentru umpluturi (alimente), amestecuri uscate
de asezonare pentru tocănițe, amestecuri pentru
umplutură care conțin pâine, apă sărată pentru
murături, arome alimentare, aromatizanți din
plante pentru prepararea băuturilor, preparate
aromatice de uz alimentar, arome pentru supe,
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arome preparate din carne, arome preparate
din carne de pui, arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esențiale, arome pentru
brânză, arome pe bază de ciocolată, arome
pentru băuturi (altele decât uleiurile esențiale),
arome pentru gustări (altele decât uleiurile
esențiale), arome pentru prăjituri, arome de
unt, arome de vanilie, arome din ceai, arome
naturale pentru înghețate (altele decât esențele
eterice sau uleiurile esențiale), arome obținute
din fructe, arome alimentare, altele decât
uleiuri esențiale, arome de fructe, altele decât
uleiurile esențiale, arome de fructe, cu excepția
esențelor, arome pentru băuturi, altele decât
uleiurile esențiale), arome de cafea, clorură de
sodiu pentru conservarea alimentelor, asmățui,
conservat, arpagic uscat, oțet de bere, bețișoare
de scorțișoară, arome preparate din melci,
creme congelate, conservanți pentru hrana
animalelor (sare), condimente sub formă de
prafuri, condimente pentru pizza, condimente
pe bază de legume pentru paste, condimente
pentru carne de oaie fiartă instant, condimente
pentru floricele de porumb, condimente pentru
taco, condimente aromate, condimente de
copt, condimente cu aromă de fructe de
mare, condimente chimice (gătit), condimente,
condimente alimentare, concentrate vegetale
folosite pentru asezonare, condiment din praf
de piper japonez (praf sansho), condiment
pe bază de smochine uscate, amestecuri de
ceai, amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
și cicoare, băuturi aromatizate cu ciocolată,
amestecuri de pulberi de ceai, amestecuri
pe bază de cacao, băuturi frapate, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cacao, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
băuturi pe bază de cafea cu conținut de lapte,
băuturi pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, băuturi pe bază
de ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), cafea solubilă,
cafea verde, cafea preparată și băuturi pe
bază de cafea, cafea măcinată, cafea liofilizată,
cafea decafeinizată, cafea gata preparată, cafea
aromată, cafea cu ciocolată, preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), cafea,
cacao, produse din cacao, ceai, capsule de
cafea, capsule de ceai, ciocolată, cicoare
(înlocuitori de cafea), chai (ceai), ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal, ceaiuri
de fructe, ceaiuri cu lapte, pâine, alimente care
conțin cacao (ca principalul ingredient), alimente
pe bază de cacao, aluat din biscuiți graham
pentru tarte, dulciuri (bomboane), tablete de

ciocolată și gumă de mestecat, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
batoane de cereale și batoane energizante,
amestecuri pentru prajituri, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuit uscat făcut din
făină, apă și sare, biscuiți petit-beurre, biscuiți
conținând ingrediente cu aromă de ciocolată,
biscuiți cu aromă de fructe, biscuiți cu fructe,
biscuiți cu glazură, biscuiți cu glazură cu aromă
de ciocolată, biscuiți danezi cu unt, biscuiți de
ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum uman,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți pentru brânză,
biscuiți pe jumătate înveliți în ciocolată, biscuiți
dulci pentru consum uman, budinci de crăciun,
brioșe (muffins), biscuiți înveliți în ciocolată,
biscuiți sub formă de rulouri, biscuiți pentru
consum uman, preparați din malț, înveliș pentru
rulouri de primăvară, madlene, gustări de tip
tort de fructe, fursecuri parțial învelite într-
o glazură cu aromă de ciocolată, fursecuri,
foi de plăcintă, foi de patiserie congelate,
ecleruri, foi de napolitană ca bază pentru
tarte, creme de zahăr ars, cremșnituri, deserturi
preparate (produse de patiserie), coșulețe din
foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-au-vent),
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), coșulețe din
foietaj pentru umplere cu diverse garnituri,
covrigi glazurați cu ciocolată, cornete pentru
înghețată, clătite, colțunași tipici bucătăriei
asiatice (somosa), plăcinte cu legume, plăcinte
cu ouă, plăcinte cu răvaș, plăcintă cu carne,
napolitane (alimente), napolitane comestibile,
napolitane cu caramel și ciocolată, pandișpan
copt pe aburi (fa gao), paste de ciocolată,
pateuri (patiserie), plăcinte cu afine, plăcinte,
plăcinte gătite, plăcinte proaspete, prăjiturele
din aluat prăjit, plăcinte fără carne, plăcinte
dulci sau sărate, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu blat pufos congelate, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri
cu fructe, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri
cu migdale, prăjituri din aluat prăjit (karintoh),
prăjituri din ovăz pentru consum uman, prăjituri
din iaurt înghețate, prăjitură cu migdale, prăjitură
pentru micul dejun, prăjitură învelită în ciocolată,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, prăjituri înghețate, prăjiturici
uscate (patiserie), prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, pricomigdale
(patiserie), produse de cofetărie pe bază de
făină, produse de patiserie aromate, produse de
patiserie care conțin fructe, produse de patiserie
congelate, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând creme, produse de
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patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
cu migdale, produse de patiserie cu semințe
de mac, produse de patiserie cu termen
mare de valabilitate, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse de patiserie din
cocă sfărâmicioasă, tort cu caramel, torturi
vegane, turtă dulce, turtă dulce olandeză (taai
taai), vafe din ciocolată, produse de patiserie
vieneză, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, profiteroluri, quiche (tarte
sărate), rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri de
primăvară (produse de patiserie), rulouri cu ou,
savarine, tarte, aperitive (tartine), biscuiți sărați
condimentați, aluaturi pentru pizza congelată pe
bază de conopidă, baghete, azimă, chifle, brioșe
umplute cu gem, brioșe englezești (crumpets),
foi pentru tacos, foi pentru tortilla, franzele
cu malț și fructe, pâine integrală, pâine de
secară, pâine fără gluten, pâine la aburi, pâine
multicereale, lipie, lipie pe bază de cartofi,
lipii pentru sandvișuri (pâine), lomper (lipie pe
bază de cartofi), miniclătite, pâine aromată cu
condimente, pâine coaptă în prealabil, pâine
crocantă, pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine
cu conținut scăzut de sare, pâine cu fasole
roșie dulce, pâine cu semințe de soia, pâine
cu stafide, pâine daneză, pâine de malț, pâini
cu fructe, rulade de bacon, pesmet, pesmet din
pâine, prăjituri pentru ceai, pâine nan (indiană),
prăjitură din drojdie de bere, pâine nefermentată,
pâine nedospită în foi subțiri, pâine pita, pâine
proaspătă, pâine prăjită, pâine prăjită (biscuiți),
pâine semicoaptă, pâine umplută cu fructe, pâine
și chifle
31. Legume proaspete, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere
brute şi neprocesate, ciuperci, plante, ciuperci
proaspete, puieți de uz agricol, porumb, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute,
produse agricole brute și neprocesate,
produse horticole brute și neprocesate,
produse horticole brute, produse forestiere
neprocesate, produse horticole neprocesate,
fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
copaci și produse forestiere, flori, gazon
natural, malțuri și cereale neprocesate, reziduri
de plante (materiale brute), semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
alac neprocesat, arbuști ornamentali naturali,
aloe vera, proaspătă, pentru uz alimentar,
fructe longkong proaspete, afine neprelucrate,
afine sălbatice, proaspete, agrișe proaspete,
alune caju proaspete, alune, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), ananas guava
(feijoa) proaspăt, ananas proaspăt, anghinare
chinezești, legume proaspete, anghinare
neprelucrate, anghinare, proaspete, arahide

neprelucrate, arahide proaspete, aranjamente
de fructe proaspete, arbuști de durian,
ardei chilli, ardei chilli (neprelucrați), ardei
gras, ardei grași neprelucrați, ardei iute
(plante), ardei proaspeți, asmățui, proaspăt,
avocado neprelucrat, avocado proaspete, bacă,
fructe proaspete, ceapă, ceapă verde, cepe
neprelucrate, cepe, legume proaspete, căpșuni
proaspete, bame proaspete, banane din specia
musa paradisiaca plantains) proaspete, banane
proaspete, boabe crude de cacao, boabe de soia
proaspete, bob proaspăt, boysenberries (hibrizi
între mure și zmeură creați de rudolph boysen)
proaspete, bureți-galbeni proaspeți, busuioc
proaspăt, caise neprelucrate, caise proaspete,
carambola proaspăt, cartofi, cartofi dulci,
proaspeți, cartofi dulci, proaspeți (yam), cartofi
neprelucrați, castane de apă proaspete, castane
proaspete, castraveți proaspeți, castraveți
țepoși proaspeți, chili proaspăt, rădăcini de
cicoare, cicoare, proaspătă, cimbru proaspăt,
cireșe (neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice,
proaspete, coacăze negre proaspete, coacăze
roșii proaspete, coacăze roșii, proaspete,
copra, coriandru proaspăt, coșuri cadou cu
fructe proaspete, culturi de salată, curmale
neprelucrate, curmale proaspete, dovlecei
neprelucrați, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, dovleci proaspeți, dude proaspete,
fasole adzuki proaspătă, fasole fava proaspătă,
fasole neprelucrată, fasole proaspete, fructe
și legume proaspete, fructe brute sub
formă de bobițe, fructe proaspete de
sapodilla, fructe proaspete de rambutan, fructe
proaspete de păducel, fasole roșie, crudă,
fistic proaspăt, flori proaspete comestibile,
fructe durian proaspete, fructe cu coajă
lignificată proaspete, fructe de guava proaspete,
fructe de kiwi, proaspete, fructe de palmier
proaspete, fructe dragon proaspete, fructe
ecologice, proaspete, fructe goji proaspete,
fructe kaki japoneze, proaspete, fructe lychee
neprocesate, fructe neprelucrate, fructe noni
proaspete, fructe proaspete, fructe proaspete
de mango, fructe proaspete de mangustan,
fructe proaspete de myrica, fructe proaspete
de naranjilla, fructe tropicale proaspete, fructul
pasiunii proaspăt, frunze aromate proaspete
ale arbustului de piper japonez (sansho),
frunze de ceai neprocesate, frunze de
muștar, proaspete, frunze de perilla, proaspete
(shiso), ghimbir neprelucrat, ghimbir proaspăt,
ghirlande proaspăt tăiate, graviola proaspătă,
grepfrut, grâu incolțit proaspăt, guave-căpșună
proaspete, gulii proaspete, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, hașme, proaspete, hașmă
nepreparată, hovenia acerba, proaspătă,
hrean japonez comestibil, proaspăt (wasabi),
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hrean, proaspăt, iarba mâței (proaspătă),
iarbă de grâu (khorasan), proaspătă, iarbă
grasă, legume proaspete, boabe de ienupăr,
ierburi neprelucrate, ignam chinezesc proaspăt,
jaca proaspăt, jumătăți de mazăre verde,
proaspete, kumquat proaspăt, legume asiatice
cu frunze, proaspete, legume ecologice,
proaspete, legume neprelucrate, legume
proaspete pentru salată, legume rădăcinoase
(proaspete), leguminoase proaspete, lichi (fruct
chinezesc) proaspăt, limete proaspete, linte
proaspătă, loganberries (hibrizi între zmeură și
mure creați de john logan) proaspete, longan
proaspăt, lămâi neprelucrate, lămâi proaspete,
lămâi-caviar proaspete, lăstari de bambus
proaspeți, mandarine (fructe, proaspete), mango
mere proaspete, măsline neprelucrate, măsline
proaspete, nuci comestibile (neprelucrate), nuci
de betel, proaspete, nuci de cocos, nuci de cocos
neprelucrate, năut proaspăt, mazăre proaspată,
mentă (proaspătă), mere caju proaspete,
mere de zahăr (annona squamosa) proaspete,
mere neprelucrate, mere proaspete, mere
proaspete din specia syzygium samarangense,
merișoare proaspete, micro plante proaspete,
miezuri de nucă crude, migdale (fructe),
morcovi (proaspeți -), morcovi albi proaspeți
(arracacha), moșmoane japoneze, proaspete,
muguri de xiang chun (toona sinensis), legume
proaspete, muguri proaspeți de fasole verde,
mure galbene proaspete, mure proaspete, nuci
proaspete, nuci braziliene proaspete, nuci de
cocos proaspete, nuci de cola proaspete,
nuci de ginkgo proaspete, nuci neprelucrate,
nuci pecan proaspete, nuci proaspete,
oregano proaspăt, orz pentru bere, papaia
proaspete, pepene oriental, proaspăt (cham-
oe), pepeni galbeni proaspeţi, pepeni proaspeți,
pere proaspete, piersici galbene proaspete,
piersici neprelucrate, piersici proaspete, plante
proaspete în ghiveci, pomelo, proaspete,
portocale proaspete, portocale neprelucrate,
păpălăi proaspeți, păstârnac proaspăt, păstăi
de fasole, proaspete, pătrunjel proaspăt,
salată verde proaspătă, salate vii, salate
verzi proaspete, salak proaspete, rădăcină de
yacon, proaspătă, rădăcină crudă de hrean,
rădăcini proaspete de lotus, rădăcini pentru
consum animal, rucola proaspătă, portocale
roșii proaspete, porumb dulce (proaspăt),
praz japonez proaspăt, praz proaspăt, prune,
proaspete, radicchio proaspăt, rizomi comestibili
proaspeți, rodii proaspete, rozmarin proaspăt,
roșcove, crude, roșii cherry, proaspete, roșii
neprelucrate, roșii ovale de tip cherry,
proaspete, roșii proaspete, roșii prunișoare
proaspete, rubarbă, proaspătă, salvie proaspătă,
sapote proaspete, semințe de pin, proaspete,

semințe de soia verde proaspătă în teacă
(soia verde), semințe oleaginoase nepreparate,
semințe proaspete de inga edulis, sfecle
neprelucrate, sfeclă de zahăr nepreparată,
sfeclă, proaspătă, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel neprelucrat, sparanghel
proaspăt, struguri de vin proaspeți, struguri
proaspeți, tuberculi de ciufă proaspeți, usturoi
neprelucrat, usturoi verde proaspăt, usturoi,
proaspăt, varză bok choy proaspătă, varză
chinezească napa, proaspătă (baechu), varză
creață proaspătă, varză de bruxelles proaspătă,
varză neprelucrată, știuleți de porumb dulce
neprelucrați (decorticați sau nedecorticați),
varză proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete,
vinete proaspete, zarzavaturi proaspete,
zmeură neagră, proaspătă (bokbunja), zmeură
proaspătă, arpagic proaspăt, coroane de flori
proaspăt tăiate, coronițe din ierburi uscate de
uz decorativ, frunze de cartofi dulci, proaspete,
ginseng neprelucrat, ginseng proaspăt, plante
fructifere vii, plante de sparanghel proaspete,
plante de pepinieră, plante în ghiveci, pănuși de
porumb uscați de uz decorativ, hamei, ierburi
(plante), ierburi pentru consumul uman sau
animal, lăstari de usturoi proaspeți, material
pentru plantă de sparanghel (proaspăt), mentă
(plante), plante agățătoare, plante aromatice
uscate de uz decorativ, plante comestibile
naturale (neprelucrate), plante cu flori, plante
cu frunze, plante de aloe vera, plante de
apartament, plante de canabis, plante de
cânepă, plante de in (semințe de in), butuci de
viță de vie, trestie de zahăr nepreparată, vetricea
(plante), urzici, trestie de zahăr, trandafiri
(plante), răsaduri de hamei pentru plantare,
răsaduri pentru plantare, rădăcină proaspătă
de brusture, plante și flori naturale, plante vii
pentru acvarii, rădăcină de clopoțel chinezesc
(doraji), rizomi vii, plante uscate, plante uscate
pentru decorare, plante verzi naturale de uz
decorativ, plante proaspete, plante pentru iazuri
(vii), plante naturale utilizate ca decoruri pentru
acvarii, plante naturale cu microorganisme
simbiotice, plante naturale, plante leguminoase,
pomi fructiferi, arbuști fructiferi.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a fructelor si legumelor diverse din producţie
proprie şi a unor terţi (exceptînd transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, toate
aceste produse fiind naturale "bio", aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
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fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
ambalare de alimente, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale
altor persoane, ambalare de articole pentru
transport, ambalare de produse în tranzit,
ambalarea aerosolilor conform comenzii și
specificațiilor, ambalarea de lichide conform
comenzii și specificațiilor, ambalarea produselor,
consultanță în domeniul serviciilor de depozitare,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
depozitare criogenică, depozitare de alimente,
depozitare de aparate casnice, depozitare
de aparate electrice, depozitare de bagaje,
depozitare de mobilier, depozitare de materiale
periculoase, depozitare de marfă după transport,
depozitare de marfă înainte de transport,
depozitare de instrumente și echipamente
medicale, depozitare de elemente componente,
depozitare de energie și combustibili, depozitare
de cosmetice, depozitare de containere și
de mărfuri, depozitare de deșeuri, depozitare
de colete, depozitare de băuturi, depozitare
de bunuri comerciale, depozitarea mărfurilor,
depozitarea produselor în lăzi, depozitarea
și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare și livrare de bunuri, depozitare în
vrac, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare temporară de livrări, depozitare
temporară a bunurilor personale, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare de vehicule, depozitare de produse
în tranzit, depozitare de produse în magazii,
depozitare refrigerată de bunuri, depozitare de
vinuri în condiții de temperatură și umiditate
controlată, depozitare de produse farmaceutice,
depozitare de produse, împachetare și ambalare
de bunuri, închiriere de spații pentru depozitare,
servicii de brokeraj referitoare la stocare, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
servicii de ambalare, păstrare temporară de
obiecte personale, furnizarea de servicii de
depozitare la bord, transport și livrare de bunuri,
servicii postale și de curierat, transport de marfă
și cargo și servicii de debarasare, autotransport,
colectare, transport și livrare de produse,
cărăușie, distribuție (transport) de mărfuri pe
apă, expediere de marfă, expediere de mărfuri,
livrare de alimente de către restaurante, livrarea
de mărfuri, livrare rapidă de mărfuri, livrare pe

cale rutieră, livrare de vinuri, livrare de mărfuri
pe cale feroviară, servicii de livrare a alimentelor,
servicii de expediere, servicii de livrare, servicii
de distribuție, servicii de distribuție de băuturi,
spre exemplu de băuturi alcoolice, transport de
bunuri, transport de bani, transport de bani și
valori, transport cu camionul, transport aerian de
obiecte de valoare, servicii specifice agențiilor
de transport de marfă, servicii furnizate de
agenții de transport, servicii de transport rutier
de marfă, servicii de transport pentru personalul
medical, servicii de urmărire a mărfurilor, servicii
de transport, transport și depozitare, transport
frigorific de mărfuri congelate, transport feroviar
de produse.
42. Servicii de cercetare în agricultură, cercetare
cu privire la cultivarea în agricultură, servicii
de informare privind siguranța îngrășămintelor
naturale utilizate în agricultură, servicii de
informare privind siguranța îngrășămintelor
utilizate în agricultură, servicii de informare
referitoare la siguranța produselor chimice
utilizate în agricultură, consultanță privind
asigurarea calității, consultanță în materie de
control al calității, certificare (controlul calității),
analiză a dezvoltării produselor, dezvoltare și
testare a metodelor de producție chimică,
dezvoltare de metode de testare, efectuare de
teste industriale, controlul calității produselor
pentru pământ, consultanță și testare în
materie de siguranță a produselor de consum,
consultanță tehnică în materie de testare,
inspectarea mărfurilor în vederea controlului
calității, evaluarea calitatii, evaluare științifică de
riscuri, evaluarea calității produselor, servicii de
cercetare și dezvoltare, servicii de autentificare,
proiectare și testare în vederea dezvoltării de
produse noi, inspecția produselor alimentare,
servicii de testare a solului, servicii de testare a
semințelor, servicii de laborator, testare, analiză
și evaluare a produselor terților în vederea
certificării, proiectare de software, închirierea
de software, instalarea de software, creare de
software, dezvoltare de software, elaborare de
software, întreținere de software, actualizarea
software-ului, inginerie de software, software ca
serviciu (saas), inginerie de software informatic,
dezvoltare de software în cadrul publicării de
software, proiectare personalizată de software,
programare de software educativ, scriere de
software de calculator, servicii de personalizare
de software, design și dezvoltare de software,
copiere de software de calculator, configurare de
software de calculator, programare de software
pentru telecomunicații, proiectare de software
pentru terți, proiectare de sisteme software
grafice, dezvoltare de software pentru terți,
dezvoltare și testare de software, furnizare
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de software nedescărcabil online, servicii
de consultanță pentru software, dezvoltare
software, programare și implementare, software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învățare automată, închiriere de software de
divertisment, dezvoltare de software de realitate
virtuală, creare, întreținere și adaptare de
software, proiectare, dezvoltare și implementare
de software, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, cercetare și
dezvoltare de software informatic, proiectare
de software de realitate virtuală, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, actualizare de software
pentru prelucrarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de software web, elaborare și
actualizare de software informatic, programare
de software pentru publicitate online, proiectare
și dezvoltare de software antivirus, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, proiectare de software pentru jocuri
video, dezvoltare de software pentru jocuri
video, închiriere de software pentru jocuri
video, programare de software pentru jocuri
video, actualizare de software pentru telefoane
inteligente, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, proiectare la comandă de
pachete de software

───────

(210) M 2021 08107
(151) 11/11/2021
(732) ZASCORT-HEALTH SRL, STR.

LIBERTATII, NR. 44, JUDEŢ
BACAU, MOINESTI, BACĂU,
ROMANIA

(540)
F. O. R. Med

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

44. Servicii medicale, servicii de îngrijiri
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, furnizare
de servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de examinări medicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de tratamente medicale oferite
de un centru spa, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
servicii de terapie ocupațională și reabilitare.

───────

(210) M 2021 08108
(151) 11/11/2021
(732) COSMIN TOBOLCEA, SOS.

STEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR.
4, BL. A16, ET. 3, AP. 18, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

PROTOBY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Process Blue C)

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

11. Țevi de scurgere (accesorii pentru instalații
de apă și canal), instalații de conducte de apă,
aparate pentru captarea apei, aparate și mașini
pentru purificarea apei.
35. Servicii de consultanță privind
managementul afacerilor, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații de
clădiri, servicii de instalații electrice.
42. Inginerie, consultanță în domeniul desenului
tehnic în construcții, servicii de proiectare tehnică
industrială, proiectare tehnică, proiectare de
construcții, proiectare de clădiri, proiectare de
conducte.

───────
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(210) M 2021 08109
(151) 11/11/2021
(732) CASIMA SERV SRL, STRADA

DEALUL SPIREI NR.11/27,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500118, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AMAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(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.

───────

(210) M 2021 08110
(151) 11/11/2021
(732) CASIMA SERV SRL, STRADA

DEALUL SPIREI NR.11/27,
BRASOV, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500118, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

FAIN SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.04; 19.03.25

(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.

───────

(210) M 2021 08111
(151) 11/11/2021
(732) MIHAIL ENE, SOS. OLTENITEI

NR. 115, BL. 28, SC. 1, ET. 8,
AP. 31, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DRACON DOG SPORT
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 04.03.03

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

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

41. Dresaj de animale, școli de dresaj de
animale, formare în dresaj de animale, expoziții
de animale și dresură de animale, organizare
de expoziții de animale, organizare de expoziții
de animale în scopuri culturale sau educative,
pregătire referitoare la organizarea expozițiilor
de animale de companie, organizare de
competiții canine.

───────

(210) M 2021 08112
(151) 11/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
DERMASOL BY DR. PHYTO

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

3. Creme pentru curatarea si ingrijirea corpului,
creme de masaj de uz cosmetic, unguente de
uz cosmetic, creme de uz cosmetic pe baza de
uleiuri esentiale.

───────

(210) M 2021 08113
(151) 11/11/2021
(732) ATELIER LORAIN SRL,

STR .GEORGE COSBUC,
NR.16A, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Bagel bag

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.01; 26.01.02; 29.01.08

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

43. Servicii de servire a preparatelor culinare ,
a bauturilor, a cafelei, intr-un bar,fast-food sau
restaurant.

───────
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(210) M 2021 08114
(151) 11/11/2021
(732) SMART KIDS STUDIO, STR.

NICOLAE TITULESCU, NR. 6, BL.
COLUMNA, SC. D, ET. PARTER,
JUDET ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADÁNYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN, NR.
29E, JUDET ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

SMART KIDS STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.05.05; 02.05.22; 07.03.15

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

41. Ateliere recreative, ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, ateliere
organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare
de ateliere și seminare(instruire), coordonare
de ateliere de pregătire profesională(instruire),
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru(instruire), organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire
profesională(instruire), realizare, coordonare și
organizare de ateliere de lucru (instruire),
organizare și coordonare de ateliere și seminare
de autoconștientizare(instruire), organizare de
ateliere de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare de ateliere de
lucru și seminarii despre cunoașterea de sine,
organizare de ateliere de lucru și seminarii pe
teme de autocunoaștere(instruire), servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de lucru
(instruire), organizarea de cursuri de dezvoltare
personală, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, furnizare de cursuri de instruire în
dezvoltarea personală.

───────

(210) M 2021 08115
(151) 11/11/2021
(732) DAO SHOP ONLINE SRL, STR.

EROILOR, NR. 58, BL. 116, SC.
B, AP. 6, JUDET SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY, STR.
SOCULUI, NR. 51D,COMUNA
CORBEANCA, SAT PETRESTI,
JUDET ILFOV, CORBEANCA,
077067, ILFOV, ROMANIA

(540)

DAO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.01; 18.01.19

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

3. Balsamuri pentru rufe, produse de curățat ,
detergenți de uz casnic, detergent pentru
spălare, detartranți de uz casnic, degresanți
pentru curățare, odorizante de casă, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, geluri de curățare
pentru wc-uri, parfumuri pentru automobile,
preparate degresante de uz casnic, produse de
curățare de uz casnic, produse de curățare sub
formă de spume, preparate pentru îndepărtarea
petelor de pe articolele de menaj, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
îndepartarea petelor, produse de curățare sub
formă de spray de uz casnic, produse de
curățare sub formă de spray pentru materiale
textile, produse de curățat pentru toalete,
produse de curățat pentru cuptoare, produse
lichide pentru lustruirea podelelor, produse
pentru curățarea pardoselilor, produse pentru
curățarea geamurilor (de lustruire), produse
pentru spălare, săpun de uz casnic, șampon de
covoare, substanțe de curățare pentru uz casnic,
tablete pentru mașini de spălat vase, sprayuri
odorizante pentru cameră, odorizanți de cameră,
bile de spălat rufe care conțin detergent de rufe,
detergenți de rufe pentru curățare de uz menajer,
produse pentru curățarea materialelor textile.
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4. Cartușe de gaz, gaz îmbuteliat, gaze utilizate
la gătit, amestecuri de gaze (combustibil), gaze
pentru încălzire cu flacără, gaz petrolier lichefiat
utilizat în gospodărie, gaz butan folosit drept
combustibil pentru uz casnic.
7. Motocoase electrice, accesorii pentru mașini
de tuns gazonul respectiv, carburatoare,
alimentatoare pentru carburatoare, supape de
alimentare pentru carburatoare (componente
de mașini), carburatoare pentru motoare cu
combustie internă, bujii, bujii de aprindere pentru
motoare, bujii, nu pentru vehicule terestre,
cablaj aprindere bujii, discuri de tăiat destinate
utilizării împreună cu unelte electrice,cutite de
cositoare, capete de tăiere pentru mașini de
tuns iarba, adaptoare pentru mașini unelte,
apărătoare de lanț (piese de mașini), apărătoare
de mașini, angrenaje pentru mașini, colectoare
(piese pentru mașini), colectoare (piese de
motor), cuplaje, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, cuplaje de siguranță (altele decât
cele pentru vehicule terestre), cuplaje pentru
mașini-unelte, demaroare, demaroare pentru
motoare, dispozitive electronice de acționare
pentru motoare, filtre de combustibil, filtre de
combustibil pentru motoarele vehiculelor, filtre
ca piese pentru mașini, filtre ca piese pentru
motoare, fire de aprindere pentru autovehicule,
garnituri pentru motoarele cu combustie internă,
garnituri nemetalice pentru motoare de vehicule,
garnituri metalice pentru conducte (piese de
motor), garnituri metalice pentru motoarele
vehiculelor, reductoare, altele decât cele pentru
vehicule terestre, rezervoare de ulei piese
pentru autovehicule, rulmenți pentru motoare,
rulmenți și bucșe (piese de mașini), tambure
cu site (componente ale mașinilor), tambure
de mașini, dispozitive de aprindere pentru
motoare (cu excepția celor pentru autovehicule),
puncte de contact (piese ale sistemului de
aprindere pentru motoare cu combustie internă),
dispozitive de aprindere pentru motoare cu
combustie internă . aparate electrice de tuns
iarba, dispozitive pentru grădinărit electrice,
mașini pentru tuns gazon , instrumente pentru
horticultură (mașini), instrumente agricole, altele
decât cele acționate manual, mașini de tuns
iarba, mașini de tuns gazon, mașini de tuns
gazon , carburatoare, carburatoare pentru
motoare cu combustie internă, supape de
alimentare pentru carburatoare (componente de
mașini), filtre de combustibil, filtre de combustibil
pentru motoarele vehiculelor, bujii, bujii, nu
pentru vehicule terestre, bujii de aprindere
pentru motoare cu explozie, cablaj aprindere
bujii, garnituri pentru motoarele cu combustie
internă, garnituri metalice pentru tuburi (piese

de motor), garnituri metalice pentru conducte
(piese de motor), garnituri de frână, altele decât
cele pentru vehicule, pistoane cu gaz, accesorii
pentru aspiratoare de praf, pentru pulverizare
de parfumuri și dezinfectante, aspiratoare, duze
de aspirație pentru aspiratoare, filtre de praf
pentru aspiratoare, filtre și pungi de praf pentru
aspiratoare, perii pentru aspiratoare, bormașini
robotizate electrice de mână, discuri abrazive
(mașini-unelte), discuri abrazive (organe de
mașini), dispozitive de blocare pentru unelte de
tăiere (piese pentru mașini), duze pentru tăiere
cu flacără, mașini de găurit și sfredele, mașini
și dispozitive de lipit și sudură, mini-șurubelnițe
electrice, pistoale electrice de nituire, pistoale
de nituit, pistoale de lipit electrice, pistoale de
lipit la cald, pistoale de etanșat electrice, pistoale
pneumatice pentru cuie, pistoale cu adeziv
pentru aplicare la cald, accesorii cu capăt pentru
uneltele electrice, adaptoare pentru mașini
unelte, butoane pentru detașarea vârfurilor de
prelucrare, perii de cărbune (electricitate), perii
(piese de mașini), perii de cărbune pentru
alternatoare, perii de cărbune pentru dinamuri.
9. Cabluri de demaror pentru motoare,
termometre, termometre de uz casnic,
termometre tehnice, termometre electronice,
altele decât cele de uz medical, termometre,
altele decât cele de uz medical, termometre
digitale, altele decât cele pentru uz medical,
termometre cu infraroșu, altele decât de
uz medical, termostate digitale pentru
control climatic, termostate digitale pentru
controlarea temperaturii, termostate de cameră,
cabluri telefonice, cabluri prelungitoare, cabluri
electrice, cabluri usb, cabluri electronice,
cabluri adaptoare (electrice), cabluri pentru
modem, cabluri pentru calculatoare, cabluri
și fire, cabluri usb luminoase, cabluri
pentru baterii, mufe pentru cabluri electrice,
conectoare pentru cabluri audio, conectori
de cabluri, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri electrice de încărcare, căști, căști
audio, căști stereo, căști in-ear, căști fără
fir, cutii pentru căști, căști pentru telefoane,
căști pentru muzică, prize duble pentru căști,
căști pentru telefoane inteligente, telefoane,
telefoane mobile, telefoane inteligente, cântare
de bucătărie
11. Aprinzătoare, aprinzătoare de gaz,
aprinzătoare cu gaz pentru uz casnic,
aprinzătoare cu impuls pentru mașini de
gătit cu gaz, aprinzătoare cu gaz pentru
cuptor, aprinzătoare cu butan pentru bucătărie,
aprinzătoare electrice pentru bucătărie,
aprinzătoare electrice, arzătoare, arzătoare cu
gaz, arzătoare de gaz, arzătoare fixe pentru
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încălzire, arzătoare portabile pe gaz, arzătoare
pe combustibil solid, arzătoare fixe pentru
preîncălzire, capace de arzătoare pentru plite
pe gaz, capace pentru arzătoare de plite,
arzătoare, boilere și încălzitoare, arzătoare
pentru instalații de încălzit, duze pentru
reglarea tirajului (componente de cuptoare),
duze pentru reglarea tirajului (componente
pentru focare), accesorii de scurgere pentru
articole sanitare, furtunuri de duș, garnituri
pentru căzi de baie, instalații sanitare, mânere
de robinete, robinete, pulverizatoare pentru
chiuvete de bucătărie, pulverizatoare pentru
robinete, pulverizator pentru chiuvetă (accesorii
pentru instalații sanitare), robineți, accesorii
adaptate pentru cuptoare, aparate pentru gătit,
aparate și instalații de gătit, cuptoare, cuptoare
de gătit cu gaz (de uz casnic), cuptoare de uz
casnic, cuptoare electrice, aparate și instalații
de gătit, grătare (aparate pentru gătit), ibrice,
inele de încălzire, plite, plite de gătit, accesorii
de reglaj pentru aparatele de apă sau de
gaz și pentru conductele de apă sau de gaz,
accesorii de reglaj și siguranță pentru aparate
de gaz, accesorii de reglare pentru țevile și
liniile de gaze, aparate de reglare pentru instalații
de gaz, aparate de supraveghere a presiunii
(aparate de siguranță pentru aparate cu gaz),
aparate de reglare pentru conducte de gaz,
aparate de supraveghere a presiunii (aparate
de siguranță pentru conducte de gaz), aparate
pentru reducerea presiunii folosite la instalațiile
de gaz, dispozitive de reglare care constituie
componente ale arzătoarelor cu combustibil,
robinete pentru reglarea fluxului de gaze, supape
acționate manual pentru lucrari de instalații,
regulatoare de presiune pentru conductele de
gaz, regulatoare de gaz, dispozitive de reglare
care constituie componente ale arzătoarelor cu
gaz, dispozitive de reglare pentru aparate de
gaz, economizoare de combustibil, fitinguri de
siguranță pentru conducte de gaz, accesorii
de reglaj și siguranță pentru conducte de
gaz , robinete de închidere pentru reglarea
gazului, robinete de închidere folosite ca
dispozitive de siguranță pentru aparate cu
gaz, supape de siguranță pentru aparate pe
gaz, valve (accesorii pentru instalații sanitare),
supape (robinete), care constituie componente
ale instalațiilor sanitare, ventile de amestec
(robinete), brichete pentru aprinderea gazului,
dispozitive de aprindere a grătarelor.
17. Articole și materiale rezistente la apă și
umezeală, bandă pentru îmbinare de țevi, spumă
de silicon folosită ca izolație termică, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, materiale de
etanșare din silicon pentru uz general, compuși

de cauciuc siliconic pentru izolarea îmbinărilor,
cauciuc siliconic, produse de etanșare cu silicon,
conducte din cauciuc siliconic, compuși din
cauciuc siliconic, furtunuri flexibile din silicon
întărite cu materiale textile, spumă de silicon
folosită ca ecran împotriva încălzirii, conducte
flexibile din cauciuc siliconat întărit cu material.
21. Suporturi pentru uscarea vaselor, ustensile
casnice și de bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi pentru veselă, suporturi pentru
ustensile de bucătărie.
35. Prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informare
și consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, prelucrare
electronică a comenzilor
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă a
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de comenzi online, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electrice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu radiatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii.

───────

(210) M 2021 08116
(151) 11/11/2021
(732) DISTINCT BARBERS SRL,

BD.INDEPENDENTEI, NR.99 B,
SPATIU COMERCIAL 6, PARTER,
JUDET BISTRITA NASAUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

DISTINCT BARBERSHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.02; 26.11.11

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

35. Publicitate, administrarea afacerilor, lucrari
de birou, servicii de comert cu ridicata, cu
amanuntul si online, dervicii de agentii de
activitati de import-export, publicitate online si
promovare in mediul public, publicitate la radio,
emisiuni tv si in presa, publicitate prin intermediul
site-urilor web.
44. Servicii de igiena si frumusete pentru
oameni, saloane de frumusețe, saloane de
îngrijire a pielii, salon de coafură, servicii de
tuns, servicii de barbierie, servicii de manichiură,
servicii de manichiură la domiciliu, servicii de
manichiură și de pedichiură, servicii prestate de
saloane de manichiură, servicii de cosmetică,
ingrijire cosmetică pentru persoane, electroliză
cosmetică, analiză cosmetică.

───────

(210) M 2021 08117
(151) 11/11/2021
(732) SC HOLLAND FARMING AGRO

SRL, STR. DR. LISTER, NR.
67, ETAJ 1, APT. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050544, ROMANIA

(740) STRENC SOLUTIONS FOR
INNOVATION, STR. LUJERULUI
NR.6, BLOC 100, SCARE B,
ETAJ 3, APT.56, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CROPMAX
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(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 05.09.24; 26.01.01; 26.01.05;
26.11.03; 26.11.12; 29.01.14

(591) Culori revendicate:Verde, Albastru,
Rosu, Galben

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

1. Aditivi pentru soluri (fertilizanți), agenți
naturali și sintetici pentru creșterea plantelor,
agenți nutritivi pentru flori, agenți nutritivi
pentru plante, agenți pentru ameliorarea
solului (cu excepția celor pentru sterilizare),
amelioratori de sol de uz agricol, amelioratori
de sol, amelioratori de sol de uz
horticol, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, biostimulante pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, îngrășăminte,
îngrășăminte anorganice, îngrășăminte azotate,
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte de grădină cu eliberare
controlată, îngrășământ pentru plante crescute
în ghiveci, îngrășăminte multinutritive,
îngrășăminte naturale, îngrășăminte organice,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru plante
de interior, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru uz casnic, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru gazon, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni.
31. Răsaduri, seminţe pentru plantare/seminte
de plante, bulb de flori/bulbi
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu: aditivi pentru soluri
(fertilizanți), agenți naturali și sintetici pentru
creșterea plantelor, agenți nutritivi pentru flori,
agenți nutritivi pentru plante, agenți pentru
ameliorarea solului (cu excepția celor pentru
sterilizare), amelioratori de sol de uz agricol,
amelioratori de sol, amelioratori de sol de
uz horticol, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, biostimulante pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, îngrășăminte,
îngrășăminte anorganice, îngrășăminte azotate,
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte de grădină cu eliberare
controlată, îngrășământ pentru plante crescute
în ghiveci, îngrășăminte multinutritive,
îngrășăminte naturale, îngrășăminte organice,

îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru plante
de interior, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru uz casnic, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru gazon, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
marketing promoțional, împărțirea de eșantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție și distribuție
de reclame la radio și la televiziune,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing.

───────

(210) M 2021 08118
(151) 11/11/2021
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI 18,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
PET SHOW MEDIA

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

9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio descărcabile, echipamente de
radiodifuziune, dispozitive de afișare, receptoare
de televiziune și dispozitive pentru film și video.
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16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, carti, broșuri tipărite, articole de
papetarie si accesorii educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare pentru terți, promovare a vânzărilor de
produse promoționale în reviste, carti si ziare,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii de editare
și actualizare de texte publicitare, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrari de birou, servicii de vânzare cu ridicata
şi cu amănuntul şi prin intermediul reţelelor
informatice mondiale de reviste electronice, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, servicii de
vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi prin
intermediul reţelelor informatice mondiale de
comunicate de presă tipărite, reviste (publicații
periodice), hârtie pentru reviste, cataloage, ziare,
carti, broșuri tipărite, articole de papetarie si
accesorii educative, publicitate radiofonică si
de televiziune, producție de reclame radio,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni de
radio și televiziune, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, producție de emisiuni de
teleshopping.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv, emisiuni televizate.
41. Servicii de editare de publicații cu excepția
celor cu scop publicitar, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare
de ziare, periodice, carti si reviste, difuzare
de reportaje de către agenții de știri, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, divertisment de radio și televiziune,
producție de programe tv, publicare online
de ziare electronice, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, concursuri televizate, creare
de formate pentru programe de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, organizare de evenimente

pentru divertisment, organizare de evenimente
și concursuri sportive cu animale, organizare
de expoziții canine, organizare de expoziții
de animale, organizare de expoziții pentru
divertisment, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri pentru animale, expoziții de
animale și dresură de animale, pregătire
referitoare la organizarea expozițiilor de animale
de companie, pregătire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie în cadrul organizării
expozițiilor de animale de companie.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2021 08119
(151) 11/11/2021
(732) TUNDE IRINA SERBAN, STR.

MIRCEA STANESCU NR.2, APT.2,
JUDEȚ ARAD, ARAD, 31009,
ARAD, ROMANIA

(540)

VITALORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.03; 19.03.01; 05.03.13;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#6ca904), maro, alb

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

5. Suplimente dietetice destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/11/2021

(210) M 2021 08121
(151) 11/11/2021
(732) BERE CZELL SRL, STR. NICOLAE

BĂLCESCU NR. 12, AP. 1, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
TPA

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

32. Bere si produse de bere, bere de grâu,
bere din malţ, bere fără alcool, bere cu conţinut
caloric scăzut, must de bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), bere îmbogăţită
cu minerale, beri aromatizate, beri artizanale,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, băuturi pe
bază de bere, coctailuri pe bază de bere, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi.
35. Servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata in
legatura cu bauturi alcoolice si nealcoolice,bere
si produse de bere, astfel de servicii pot fi
furnizate de magazine de vanzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, organizare de
târguri comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bauturi alcoolice,
bauturi nealcoolice si preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bauturi alcoolice, bauturi
nealcoolice si preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
40. Fabricarea berii, servicii de fabricare de
bere, servicii de pasteurizare pentru alimente și
băuturi, conservarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 08122
(151) 11/11/2021
(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, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HYPER X2

(300)
Prioritate invocată:
UK00003711309/18-10-2021/GB

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, cartușe pentru ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).

───────
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(210) M 2021 08123
(151) 11/11/2021
(732) OANA BEATRICE PREOTESCU,

BD UNIRII NR 65, BLOC G1,
SCARA 5, APT 832, ETAJ
8, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
NEOKLEIN

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

21. Oale de gătit neelectrice, oale neelectrice
pentru făcut conserve (oale sub presiune), oale
neelectrice de gătit sub presiune, oale pentru
gătire lentă (neelectrice), oale duble pentru
bain-marie neelectrice , oale cu presiune (vase
de bucătărie) neelectrice , oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale și tigăi portabile
pentru camping neelectrice , oale și tigăi pentru
gătit (non-electrice), oale de gătit pentru utilizare
în cuptoare cu microunde, tigăi tigăi neelectrice,
tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru clătite, tigăi
cu mâner, tigăi pentru ouă, tigăi de prăjit, tigăi
pentru prăjit, tigăi întinse pentru gătit, tigăi de
clătite suedeze, tigăi de prăjit ouă, raclete pentru
tigăi și oale, tigăi non-electrice de gătit, capace
pentru tigăi de prăjit.
35. Servicii de agenții de import, servicii de
comert online cu amănuntul și cu ridicata pentru
produsele oale si tigai din clasa 21.

───────

(210) M 2021 08124
(151) 11/11/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, 032368, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
010497, ROMANIA

(540)

DONCAFÉ Oferă-ţi o pauză!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea
reîncărcabile, percolatoare electrice de cafea,
aparate pentru prăjit cafea, mașini electrice
de cafea espresso, ibrice de cafea electrice,
fără fir, capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, mașini electrice de făcut



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/11/2021

cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
uleiuri de cafea, doze de cafea, arome de cafea,
cafea cu gheață, extracte de cafea, cafea cu
lapte, înlocuitori de cafea, capsule de cafea,
umplute, cafea preparată și băuturi pe bază
de cafea, boabe de cafea măcinate, esențe de
cafea folosite ca înlocuitori pentru cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), boabe de cafea prăjite,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
ceai, cacao, produse de patiserie şi produse de

cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate

───────
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(210) M 2021 08125
(151) 11/11/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, BUCURESTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

DONCAFÉ Ai nevoie
de revitalizare!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.05; 11.03.03

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea

reîncărcabile, percolatoare electrice de cafea,
aparate pentru prăjit cafea, mașini electrice
de cafea espresso, ibrice de cafea electrice,
fără fir, capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, mașini electrice de făcut
cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea
altele decât uleiurile esențiale, uleiuri de cafea,
doze de cafea umplute, arome de cafea altele
decât uleiurile esențiale, cafea cu gheață,
extracte de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori
de cafea, capsule de cafea, umplute, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, boabe
de cafea măcinate, esențe de cafea folosite
ca înlocuitori pentru cafea altele decât uleiurile
esențiale, cicoare (înlocuitori de cafea), boabe
de cafea prăjite, amestecuri de extracte de cafea
de malț cu cafea, amestecuri de esențe de
cafea și extracte de cafea altele decât uleiurile
esențiale, umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
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de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
ceai, cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────

(210) M 2021 08126
(151) 11/11/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

DONCAFÉ Meriți un
moment de răsfăț!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.05; 11.03.03

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea
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reîncărcabile, percolatoare electrice de cafea,
aparate pentru prăjit cafea, mașini electrice
de cafea espresso, ibrice de cafea electrice,
fără fir, capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, mașini electrice de făcut
cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea
altele decât uleiurile esențiale, uleiuri de cafea,
doze de cafea umplute, arome de cafea altele
decât uleiurile esențiale, cafea cu gheață,
extracte de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori
de cafea, capsule de cafea, umplute, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea altele decât
uleiurile esențiale, boabe de cafea măcinate,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea altele decât uleiurile esențiale, cicoare
(înlocuitori de cafea), boabe de cafea prăjite,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază

de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
ceai, cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────

(210) M 2021 08127
(151) 11/11/2021
(732) ASCENDIA SA, STR. EUFROSIN

POTECA NR. 40, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASCENDIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.03.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
CD2604), portocaliu (Pantone FFB701),
galben

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

9. Aplicații software descărcabile, software
educational descărcabil.
41. Educație și instruire.

───────

(210) M 2021 08128
(151) 11/11/2021
(732) JAMAN SERGIU, STR. SOMEŞUL

RECE NR. 21, BL. 8 BĂNEASA, ET.
3, AP. 47, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AGROBIZNES AGRICULTURĂ
FĂRĂ FRONTIERE

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 07.01.09; 01.03.01; 29.01.15

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

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

35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicaţii.

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

───────

(210) M 2021 08130
(151) 11/11/2021
(732) CLUB SPORTIV MUNICIPAL JIUL

PETROSANI, STR. 1 DECEMBRIE
1918, NR. 93, AP. CAM 33, JUD.
HUNEDOARA, PETROŞANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

JIUL 1919

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 14.07.01;
27.07.17; 27.07.24

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

41. Activități sportive, organizarea de concursuri
sportive, servicii de cluburi sportive, organizarea
de evenimente sportive, organizarea de
competiții sportive.

───────
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(210) M 2021 08131
(151) 11/11/2021
(732) CONSIGMA PARTNERS SRL,

CALEA FLOREASCA NR. 114-116,
DEMISOL, BL. 1, SC. 1, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ONE Club

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

30. Cafea gata preparată, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea.
34. Trabucuri electronice, dispozitive de stins
țigarete și trabucuri încălzite, precum și bețișoare
de tutun încălzit, țigări de foi cu capetele tăiate,
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun.
41. Servicii de cluburi (discoteci), servicii
de cluburi de plajă și piscină, servicii de
cluburi de jocuri, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de divertisment
furnizate în cluburi de noapte, servicii de
club de cabaret, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii oferite de discoteci,
servicii de divertisment furnizate în discoteci.
43. Servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), asigurarea de hrană și
băuturi, servicii ale barurilor, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de baruri cu narghilea, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice.

───────

(210) M 2021 08132
(151) 11/11/2021
(732) CONSIGMA PARTNERS SRL,

STR. ALEEA FLORESCA NR.
114-116, DEMISOL, BL. 1, SC. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ONE Tobacco

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

1. Adaosuri de aroma pentru tutun.
3. Uleiuri esențiale utilizate la fabricarea de
lichide pentru țigări electronice.
4. Lichide pentru brichete (folosite la aprinderea
țigărilor), cărbune pentru narghilea.
9. Baterie pentru țigări electronice, baterii
pentru țigări electronice, firmware și
software descărcabil pentru țigări electronice,
încărcătoare USB pentru țigările electronice,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare pentru țigarete electronice, cutii
de încărcare portabile pentru țigarete și
vaporizatoare electronice.
16. Inele de hârtie pentru trabucuri.
34. Tutun, tutun neprelucrat, tutun frunze, tutun
mentolat, tutun prelucrat, tutun japonez tăiat
(tutun kizami), tutun și înlocuitori de tutun, filtre
de tutun, umidificatoare pentru tutun, tutun de
mestecat, tutun tăiat fin, tutun de rulat: tutun
de pipă, înlocuitori de tutun, borcane de tutun,
recipiente de tutun, tutun de prizat, pungi de
tutun, punguțe de tutun, recipiente de tutun,
produse din tutun, tutun fără fum, tutun cu
arome, tutun pentru narghilea, arome pentru
tutun, tutun de fumat, tutun de țigarete, snus
cu tutun, snus fără tutun, râșnițe pentru tutun,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
foițe absorbante pentru tutun, tutun de rulat
manual, scuipători pentru consumatorii de tutun,
articole pentru uz cu tutun, suporturi pentru
pipe de tutun, tabachere pentru tutun de
prizat, țigarete conținând înlocuitori de tutun,
râzători pentru pipe de tutun, distribuitoare
de tutun de prizat: tutun de pipă cu mentol,
recipiente și umidificatori pentru tutun, preparat
de prizat fără tutun, mu'assel (tutun pentru
narghilea), dispozitive de curățat pipe de tutun:
foițe absorbante pentru pipe de tutun, pipe de
tutun, din metale prețioase, melase din plante
(înlocuitori de tutun), pipe asiatice lungi pentru
tutun (kiseru), suporturi de cutii pentru tutun
de prizat, înlocuitori de tutun nu pentru uz
medical, pipe de tutun, nu din metale prețioase,
pipe pentru fumat înlocuitori de tutun mentolați,
produse din tutun pentru a fi încălzite, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru tutun,
tutun vrac, de rulat și de pipă, ceai pentru
fumat ca înlocuitor de tutun, dispozitive pentru
încălizirea tutunului în scopul inhalării, tabachere
din metale prețioase pentru tutun de prizat, tutun
care poate fi rulat de către fumători, gudron
din tutun destinat utilizării în țigări electronice,
țigarete fără tutun, altele decât cele pentru uz
medical, arome, altele decât uleiurile esențiale,
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pentru înlocuitori de tutun, dispozitive pentru
încă izirea înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării, cutii pentru tutun de prizat, nu din
metal prețios, mașini manuale pentru injectarea
tutunului in tuburile de hârtie, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, cu excepția celor pentru
uz medical, punguțe de nicotină fără tutun,
de uz oral (nu de uz medical), dispozitive de
stins țigarete și trabucuri încălzite, precum și
bețișoare de tutun încălzit, țigări, tabachere
pentru țig ări, țigări de foi, muștiucuri pentru
țigări, țigări cu filtru, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartușe pentru țigări electronice, cutii pentru
țigări electronice, huse pentru țigări electronice,
foarfeci pentru țigări de foi, suport pentru țigări de
foi, cutii pentru țigări din metale prețioase, țigări
de foi cu capetele tăiate, seturi pentru fumători de
țigări electronice, cartușe cu reîncărcare pentru
țigările electronice, soluții lichide pentru utilizare
în țigări electronice, tabachere pentru țigări de
foi, portțigarete pentru țigări de foi, portțigarete
pentru țigări de foi, cartușe înlocuibile pentru
țigări electronice, hârtie de filtru pentru țigări,
produse pentru curățarea țigărilor electronice,
trabucuri folosite ca alternativă la țigările
tradiționale, inhalatoare folosite ca alternativă
la țigările tradiționale, butelii cu gaz lichefiat
pentru brichete pentru țigări, lichid pentru
țigări electronice (lichid electronic) compus din
arome sub formă lichidă pentru reumplerea
cartușelor de țigări electronice, soluții de nicotină
lichidă pentru utilizare în țigări electronice,
cutii cu umiditate constantă pentru păstrarea
țigărilor de foi, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru utilizare în țigări electronice,
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare, cartușe vândute
pline cu arome chimice sub formă lichidă
pentru țigările electronice, țigarete, țigarete
electronice, tabachere pentru țigarete, brichete
pentru țigarete, portțigarete pentru țigarete, foi
țe pentru țigarete, țigarete cu mentol, filtre
pentru țigarete, capete de țigarete, filtre pentru
țigarete , capete de țigarete, dispozitive de tăiat
țigarete, suporturi pentru țigarete electronice,
tabachere automate pentru țigarete, carnete
de hârtie pentru țigarete, vaporizatoare pentru
țigarete fără fum, tabachere din metale prețioase
pentru țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigaretelor, tuburi de țigarete din foiță,
cu filtru, tabachere pentru țigarete care nu
sunt realizate din metale prețioase, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
din glicerină vegetală, lichid pentru țigarete
electronice (e-lichid), compus din propilen glicol,
brichete pentru țigarete, care nu se folosesc în
vehiculele terestre, vaporizatoare personale și

țigarete electronice, și arome și soluții pentru
acestea, trabucuri electronice, etuiuri pentru
trabucuri, umidificatoare pentru trabucuri, cuttere
pentru trabucuri, tabachere pentru trabucuri,
cutii pentru trabucuri, brichete pentru trabucuri,
muștiucuri din chihlimbar pentru trabucuri și
suporturi de trabucuri, cutii pentru trabucuri din
metale prețioase, cutii cu umiditate constantă
pentru trabucuri, cutii humidor (cu umiditate
constantă) din metale prețioase pentru păstrarea
trabucurilor, suporturi pentru ținerea trabucurilor
în timp ce se fumează, din metale prețioase.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, publicitate online, servicii
de comenzi online computerizate, difuzare
de materiale publicitare online, publicitare de
materiale publicitare online, închiriere de spaţiu
publicitar online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, servicii de publicitate
şi marketing online, servicii online de prelucrare
de date, realizare de târguri şi expoziţii virtuale
online cu scop comercial sau publicitar, servicii
de abonamente la publicaţii online, pentru terţi,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, promovare online de reţele
informatizate şi pagini web, servicii de vânzare
prin licitaţii online prin Internet, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
publicitate la produsele şi serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcţie
de căutare, difuzare de anunţuri publicitare prin
reţele de comunicaţii online, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi online pe Internet.

───────
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(210) M 2021 08133
(151) 11/11/2021
(732) ASCENDIA SA, STR. EUFROSIN

POTECA, NR. 40, SECTOR 2,
BUCURESTI, 030118, ROMANIA

(540)

EduTeca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 16.01.06; 16.01.07;
16.01.08

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
D12200), galben( Pantone FFB700),
portocaliu, negru

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

9. Software educational descarcabil.
41. Educație, instruire.
42. Proiectare de programe de calculator.

───────

(210) M 2021 08134
(151) 11/11/2021
(732) IF DRIMBA C MARIA, STR.

DUMITRU HAINAROSIE NR. 75,
JUDETUL VRANCEA, JARISTEA,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
CRAMA RICHTER JARIȘTEA

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

33. Vin, vin fiert, vin roșu, vin alb, vinuri rozé, vin
de struguri, vinuri de masă, vinuri cu alcool, vin
spumant de fructe, vinuri cu indicație geografică
protejată.

───────

(210) M 2021 08135
(151) 11/11/2021
(732) NATURPHARMA BULGARIA

EOOD , 21 "YANKO SOFLISKI
VOLVODA" STR., EN.A , SOFIA,
1164, BULGARIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , BD.
LACUL TEI NR.56, BL 19, SC.B,
AP.52, SECTOR 2, BUCURESTI,
020392, ROMANIA

(540)
UROREN

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

5. Suplimente auxiliare de uz medical,
suplimente alimentare de uz medical, produse
cosmetice medicale., preparate farmaceutice
de uz veterinar, preparate și substanțe
medicinale, preparate farmaceutice pentru
igienă, dietetice (substanțe de uz medical),
alimente dietetice adaptate pentru bolnavi,
alimente dietetice adaptate pentru copii,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice și
a rezistenței, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, dezinfectanți
de uz medical, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți, preparate de toaletă
medicinale, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate pentru băuturi medicinale, tampoane
impregnate cu preparate medicinale, preparate
și articole sanitare, produse și articole pentru
igienă de uz medical.

───────
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(210) M 2021 08137
(151) 11/11/2021
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

TEQBALL, STR. BUREBISTA NR.
12, AP.16, JUDETUL MURES,
TIRGU MURES, 540058, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

FRTEQ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 24.01.09;
03.07.01; 03.09.01; 03.04.04

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 032
C), albastru (Pantone 3005 C), galben
(Pantone 123 C), gri ( Pantone 442 C),
negru (Pantone Black C )

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decat cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere

și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 08138
(151) 11/11/2021
(732) MIKONIST CONCEPT SRL, ALEEA

MIZIL NR. 46G, SECTOR 3 ,
BUCUREȘTI, 900700, ROMANIA

(540)

Tesori d'Oriente

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 25.01.15; 02.05.23

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 08139
(151) 11/11/2021
(732) DATALOG INVEST SRL, STR.

CĂLĂRAȘILOR NR. 18, CAM. 1,
ETAJ 1, JUD. MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L, BD. LIBERTATII
NR.22, BL.102, SC.3, ET.6,
AP.55, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Păstrăm tradițiile

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
25.01.05

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

clase:
35. Servicii de agenție de publicitate, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de agenție de informații comerciale,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, postarea de afișe
publicitare, publicitate, în special comunicări
publice, declarații sau anunțuri prin toate
mijloacele de difuzare și cu privire la toate tipurile
de bunuri sau servicii, strângerea la un loc, în
folosul tertilor a unei game variate de bunuri:
articole vestimentare, articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
produse alimentare, produse nealimentare,
dulciuri, bauturi alcoolice, băuturi nealcoolice,
produse de brutărie, preparate și produse
dietetice, decorațiuni, fire de cusut, fire de
tricotat, articole de mobilier, articole de cusut,

materiale textile pentru casă , materiale
de artă, articole de mobilier, articole de
șelărie, produse cosmetice și de înfrumusețare,
produse de olărie, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii potfi furnizate prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilorweb sau al emisiunilor de tip teleshopping,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
programe tip teleshoping, publicitate pentru
terți pe internet, servicii de publicitate și de
promovare, servicii de publicitate pentru alte
persoane, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, organizare
de târguri comerciale, promovarea comercială,
servicii de promovare, promovare de produse și
servicii pentru terți, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
prezentarea operelor de artă vizuale sau literare,
publicului în scop cultural sau educațional,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale.

───────
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(210) M 2021 08140
(151) 11/11/2021
(732) SC ORGINAL TRADE MARKS

SRL, DN. 26 GALAȚI-TG. BUJOR,
KM 8, JUD. GALAȚI, VÂNĂTORI,
807325, GALAȚI, ROMANIA

(540)

VOLCANO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.17

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

clase:
30. Alune trase în ciocolată, batoane de cereale
și batoane energizante, alimente care conțin
cacao (ca principalul ingredient), alimente pe
bază de cacao, amestecuri de ciocolată caldă,
batoane de nuga învelite în ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de arahide, 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, biscuiți sărați
condimentați, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, budincă de griș, ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată cu lichior,
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă
cu boabe de cafea măcinate, ciocolată cu
hrean japonez, chipsuri de cofetărie pentru copt,
chifle cu gem, ciocolată granulată, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,

cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată, clătite
americane, cornuri, cozonac pandoro, cozonaci,
crema spumă (dulce), creme englezești custard
(deserturi la cuptor), cremă de ciocolată pentru
pâine, cremă de ouă englezească, 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 prăjituri, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
pentru pomul de crăciun (comestibile), deserturi
cremă instant, deserturi cu musli, deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale),
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
dulciuri nemedicinale sub formă de ouă,
dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale cu gust de lapte, dulciuri
nemedicinale care conțin lapte, 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,
fondue din ciocolată, fructe de pădure învelite
în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolată,
fructe trase în ciocolată, fulgi de cereale, fulgi
de patiserie de unt de arahide, glazură de
ciocolată, glazură din bezele, gofre de ciocolată,
halva, gustări constând în principal din produse
de cofetărie, iepurași de ciocolată, jeleuri de
fructe (cofetărie), lapte de pasăre, marțipan,
marțipan din ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de migdale, migdale acoperite de ciocolată,
înghețate și dulciuri, înlocuitori de ciocolată,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
nuga, orez sub formă de cremă, ornamente din
ciocolată pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), panettone
(cozonac italian), pateuri cu ciocolată, 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 pe bază de
lactate, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicinale, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie și înghețate,
produse pe bază de ciocolată, rahat turcesc,
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rahat turcesc acoperit cu ciocolată, spume de
desert (dulciuri), tablete (dulciuri), tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), vafe, gofre, vată de
zahăr.

───────

(210) M 2021 08141
(151) 11/11/2021
(732) TEATRUL NATIONAL RADU

STANCA SIBIU, BULEVARDUL
CORNELIU COPOSU NR. 2, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550245, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)
Fabrica de Cultură

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

35. Administrare de programe de schimburi
culturale și educative, servicii de cercetare de
piață privind obiceiurile de utilizare a internetului,
agenții de distribuție pentru piese de teatru,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, promovarea operelor
de artă ale altor persoane prin furnizarea
de portofolii online pe un site web, servicii
de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de comerț cu amănuntul de opere de
artă furnizate de galerii de artă, managementul
activităților de impresariat artistic, casting
(recrutare) de artiști de spectacol, castinguri
pentru artiști (selecție de personal), negociere
de tranzacții comerciale pentru artiști scenici,
servicii prestate de o agenție de descoperire
de talente (managementul afacerilor pentru
artiști), servicii publicitare pentru cărți, stabilirea
de abonament la un canal de televiziune,
organizare de abonamente la pachete media,
stabilirea de abonament la un pachet media
de informații, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la

mijloace de informare, servicii de abonamente
la servicii de telecomunicații pentru terți, servicii
de abonamente la publicații online, pentru terți,
difuzarea publicității pe internet pentru terți,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.
41. Activități culturale, servicii culturale,
organizarea de spectacole culturale, furnizare de
activități culturale, activități sportive și culturale,
coordonare de activități culturale, coordonare
de evenimente culturale, ateliere organizate
în scopuri culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, realizare de expoziții
cu scopuri culturale, organizare de expoziții
în scopuri culturale, organizare de prezentări
în scopuri culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizare de demonstrații
în scopuri culturale, organizare de festivități
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de congrese
în scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de competiții
în scopuri culturale, rezervare de bilete la
evenimente culturale, informare în legătură cu
activități culturale, furnizare de informații despre
activități culturale, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizarea de seminarii în materie de activități
culturale, organizare de conferințe în materie
de activități culturale, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de activități culturale pentru
tabere de vară, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educative, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
servicii de săli de sport în materie de culturism,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizare de expoziții de animale în scopuri
culturale sau educative, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizare de tururi ghidate la obiective
culturale în scopuri educative, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
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și educative, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de
artă, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive
și culturale, cercetare în domeniul educației,
servicii de cercetare în biblioteci, producții de
teatru, producția pieselor de teatru, management
artistic de teatru, furnizare de instalații de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de teatru,
prezentare de piese de teatru, publicarea de
scenarii de teatru, coordonare de spectacole
de teatru, regizare de spectacole de teatru,
prezentare de spectacole de teatru, regizare de
piese de teatru, servicii de rezervare la teatru,
regie artistică pentru spectacolele de teatru,
reprezentație de dans, muzică și teatru, servicii
de rezervare de bilete (de teatru), servicii de
rezervare de bilete pentru teatru, agenții de
rezervări pentru bilete de teatru, închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), închirirere
de aparate de iluminat pentru teatru, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, închiriere de dispozitive
pentru iluminarea scenelor de teatru, planificarea
de piese de teatru și de spectacole muzicale,
servicii de agenții de rezervare de bilete la teatru,
servicii ale agențiilor de bilete pentru spectacole
de teatru, spectacole de teatru, atât de animație,
cât și de acțiune, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte și spectacole de teatru, servicii
de rezervare de bilete și locuri la spectacole
de teatru, divertisment sub formă de producții
de teatru însoțite de servirea cinei, rezervare
de locuri pentru spectacole și rezervare de
bilete de teatru, închirierea de aparatură pentru
iluminarea scenelor de teatru sau a studiourilor
de televiziune, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educațională, instruire în domeniul artei
interpretative, servicii școlare pentru predarea
artelor, servicii educaționale în domeniul
artelor, instruire în domeniul artelor vizuale,
organizare de ateliere de lucru și seminarii
în aprecierea artei, servicii educaționale și
de instruire referitoare la arte și meșteșuguri,
servicii de academii de studii specializate
în istoria artelor, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, furnizare de
spații teatrale pentru arte interpretative, servicii
educaționale în domeniul artelor dramatice,
înregistrări originale, închiriere de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări audio,

producție de înregistrări video, producție de
înregistrări audiovizuale, servicii de înregistrări
audio, servicii de înregistrări sonore, închiriere
de înregistrări fonografice, editare de înregistrări
video, editare de înregistrări audio, închirierea
de înregistrări sonore, producție de înregistrări
master audio, închiriere de înregistrări de
sunete și imagini, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
prezentări audiovizuale, producție de materiale
de divertisment audio, furnizare de studiouri
audio sau video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție de master-uri audio, producție audio
și video și fotografie, furnizare de conținut
audio online nedescărcabil, servicii de editare
audio și video, altele decât cele în scop
publicitar, servicii de înregistrare și producție
audio, producție de înregistrări educative audio
și video, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de închiriere de materiale video și audio,
servicii de închirieri de echipamente audio și
video, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizare de informații
electronice (inclusiv informații de arhivă) sub
formă de texte și de informații audio și/sau
video, organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
publicare de calendare de evenimente,
organizare de evenimente pentru divertisment,
producție de evenimente sportive pentru
filme, producție de evenimente sportive pentru
radio, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare de evenimente de
divertisment cosplay, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, producție de evenimente de divertisment
în direct, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, organizare
de evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente sportive în cadrul
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comunităților, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, pregătire
de subtitrare pentru evenimente teatrale în
direct, organizare și coordonare de evenimente
de divertisment în direct, organizare de gale,
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online printr-un link de telecomunicații, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
oferite de galerii de artă, regie artistică
pentru artiști scenici, impresariat artistic pentru
artiști de spectacol, organizare de competiții
artistice, management artistic de teatru, regie
artistică pentru spectacolele muzicale, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți, regie
artistică pentru spectacolele de teatru, servicii de
bibliotecă, servicii de biblioteci itinerante, servicii
de bibliotecă electronică, publicare de cărți,
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online, servicii
de recreere și instruire, servicii educative și de
instruire, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
reuniuni și conferințe, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, producție de documentare.
42. Servicii de cercetare, cercetare de produse
noi, servicii de cercetare și dezvoltare, cercetare
privind prelucrarea de date, cercetare în
domeniul inteligenței artificiale, cercetarea și
dezvoltarea pentru terți, scenografie pentru
companii de teatru, stocare electronică de
fișiere audio, proiectare de lucrări creative
audiovizuale, stocare electronică de fișiere
audio digitale, proiectare de hardware pentru
operatori audio și video, proiectare de software
pentru operatorii audio și video, dezvoltare
de software pentru operatorii audio și video,
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online, găzduire de conținut digital,
și anume jurnale și bloguri online, creare și

întreținere de software pentru bloguri, găzduirea
de conținut digital pe internet, programare de
software pentru portaluri de internet, spații de
chat, linii de chat și forumuri pe internet,
autentificare de opere vizuale, proiectare de
lucrări creative audiovizuale.
45. Servicii de consultanță pentru proprietatea
intelectuală pentru universități și instituții
de cercetare, protejarea drepturilor de
autor, gestionarea drepturilor de autor,
consultanță privind protecția drepturilor de autor,
administrare de drepturi de autor și drepturi
de proprietate intelectuală, servicii juridice
privind gestionarea și exploatarea drepturilor
de autor și drepturilor de autor derivate,
servicii juridice privind acordare de drepturi de
autor, consultări cu privire la managementul
drepturilor de autor, servicii de consiliere cu
privire la drepturi de autor, acordarea de licențe
pentru drepturi de proprietate industrială și
drepturi de autor (servicii juridice), exploatare
de drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor prin licențiere (servicii juridice), servicii
de consultanță profesională în materie de
drepturi de autor, consultanță în domeniul
managementului proprietății intelectuale și
dreptului de autor, servicii juridice privind
protecția și exploatarea drepturilor de autor
pentru producții de filme, de televiziune, de
teatru și de muzică, gestionarea și exploatarea
drepturilor de proprietate industrială și a
drepturilor de autor, prin licențiere în folosul
altor persoane (servicii juridice), servicii de
consultanță profesională cu privire la acordarea
licențelor de drepturi de autor, gestionarea
de drepturi de proprietate industrială și de
autor pentru alte persoane (servicii juridice),
servicii de consultanță profesională cu privire
la încălcarea drepturilor de autor, acordarea de
drepturi de licență pentru producții audio (servicii
juridice), servicii juridice privind exploatarea
drepturilor de difuzare, servicii de autorizare,
gestionarea drepturilor de autor, protejarea
drepturilor de autor, consultanță privind protecția
drepturilor de autor, acordare de drepturi de
autor (servicii juridice), servicii juridice privind
gestionarea și exploatarea drepturilor de autor
și drepturilor de autor derivate, consultări cu
privire la managementul drepturilor de autor,
servicii juridice privind acordare de drepturi
de autor, servicii de consiliere cu privire
la drepturi de autor, servicii de consultanță
profesională în materie de drepturi de autor,
acordare de licențe de proprietate intelectuală în
domeniul drepturilor de autor (servicii juridice),
acordarea de licențe pentru drepturile de autor
pentru difuzarea de programe de televiziune,
servicii de consultanță profesională cu privire
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(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

OLEM ONLINE EVENTS
AND MEETINGS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.17;
26.02.07

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

(210) M 2021 08142
(151) 11/11/2021
(732) ALMA FINCONSULTING SRL,

la acordarea licențelor de drepturi de autor,
gestionarea de drepturi de proprietate industrială
și de autor pentru alte persoane, servicii
juridice referitoare la exploatarea de drepturi
de autor asupra materialelor tipărite, servicii
de agenții de acordare de licențe pentru
drepturi de autor, acordarea de licențe pentru
proprietate industrială și pentru drepturile de
autor, servicii juridice referitoare la exploatarea
de drepturi de autor asupra filmelor, servicii de
consultanță profesională cu privire la încălcarea
drepturilor de autor, administrare de drepturi
de autor și drepturi de proprietate intelectuală
(servicii juridice), consultanță în domeniul
managementului proprietății intelectuale și
dreptului de autor, gestionarea și exploatarea
drepturilor de proprietate industrială și a
drepturilor de autor, prin licențiere în folosul
altor persoane (servicii juridice), servicii juridice
privind protecția și exploatarea drepturilor de
autor pentru producții de filme, de televiziune,
de teatru și de muzică, acordare de licențe
altor persoane pentru utilizarea de drepturi
de proprietate industrială și drepturi de autor
(servicii juridice), servicii juridice în materie de
exploatare de drepturi de proprietate industrială
și drepturi de autor, exploatare de drepturi
de proprietate industrială și drepturi de autor
prin licențiere (servicii juridice), acordarea de
licențe pentru drepturi de proprietate industrială
și drepturi de autor (servicii juridice), furnizare de
informații privind agențiile de acordare de licențe
pentru drepturi de autor.

(540)

clase:
9. Înregistrări video descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, software pentru
videoconferințe, software pentru organizare
de evenimente online, software de calculator
menit să faciliteze servicii de teleconferință,
videoconferință și videotelefon, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, menite să
faciliteze servicii de videoconferințe și
organizare de evenimente online, aplicații mobile
descărcabile menite să faciliteze servicii de
videoconferințe și organizare de evenimente
online, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,

STR. ARGENTINA NR. 33, ETAJ
2, APARTAMENT 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

şi reproducerea sau procesarea sunetului sau
imaginii.

───────

42. Software ca serviciu (SaaS), platforma ca
serviciu (PaaS), platformă ca serviciu (PaaS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, dezvoltare
de platforme de calculatoare, furnizare
online, temporar, de software nedescărcabil
pentru servicii de videoconferințe, furnizare
online, temporar, de software nedescărcabil
pentru organizare de evenimente online,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru servicii de videoconferințe,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru organizare de evenimente
online.

38. Servicii de videoconferințe, transmisia video
la cerere, servicii de teleconferinţe, servicii de
comunicații video, servicii de încărcare video,
servicii de videotext interactive, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe.


