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Cereri Mărci publicate în 29/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04671 22/06/2021 TOP PROFIL SISTEM SRL ATLANTIC

2 M 2021 04792 22/06/2021 SC KREAM CAFE SRL Kream café

3 M 2021 04793 22/06/2021 ND PHARMA SRL SiliFIKAT

4 M 2021 04794 22/06/2021 ND PHARMA SRL BioGastric

5 M 2021 04795 22/06/2021 ND PHARMA SRL BioSOMNIC

6 M 2021 04796 22/06/2021 ND PHARMA BioTUSIN

7 M 2021 04797 22/06/2021 SC CORINT SHOES SRL A ALURA

8 M 2021 04798 22/06/2021 GLOBAL ONLINE g-shop.ro

9 M 2021 04799 22/06/2021 UTILROM PROFESIONAL SRL XCMG

10 M 2021 04800 22/06/2021 EMIL-IULIAN CEOBANU Fries for all

11 M 2021 04802 22/06/2021 CLUSTER POWER SRL Cluster Power

12 M 2021 04805 22/06/2021 CONSTANTIN PANDELEA ONSEC

13 M 2021 04806 22/06/2021 GEONET SRL UNIVERS locul sănătăţii tale

14 M 2021 04810 22/06/2021 HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO., LTD.

ventus ION

15 M 2021 04811 22/06/2021 HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO., LTD.

HanKOOK ventus ION

16 M 2021 04812 22/06/2021 DIRECȚIA GENERALĂ DE
ADMINISTRARE MONUMENTE
ȘI PROMOVARE TURISTICĂ A
JUDEȚULUI HUNEDOARA

DISCOVER HUNEDOARA

17 M 2021 04813 22/06/2021 ASOCIATIA EU SUNT! TU? eu sunt! tu?

18 M 2021 04815 22/06/2021 COFEE SHOP NETWORK SRL WHITE GATE

19 M 2021 04816 22/06/2021 SC FARMA MAS TRADE SRL EDEGEL

20 M 2021 04817 22/06/2021 SC FARMA MAS TRADE SRL REVIGEL

21 M 2021 04818 22/06/2021 SC FARMA MAS TRADE SRL EDEFORT

22 M 2021 04819 22/06/2021 AGROLAND BUSINESS
SYSTEM SA

EggLand

23 M 2021 04820 22/06/2021 MALEK AL SHARE OPTIHYL

24 M 2021 04821 22/06/2021 HANDMADE PASTA S.R.L. RĂSTĂUȚE Maramureșene

25 M 2021 04822 22/06/2021 SEVE SHOP SRL SEVE SHOP

26 M 2021 04823 22/06/2021 PEPSICO, INC. ROCKSTAR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2021 04824 22/06/2021 SC FILMLAB SRL FILMUL DE PIATRA

28 M 2021 04825 22/06/2021 SC FILMLAB SRL PLANETA PETRILA

29 M 2021 04826 22/06/2021 N'JOY HORECA EXPERT S.R.L. n`joy horeca expert

30 M 2021 04827 22/06/2021 TEHMAG SHOP S.R.L. DDG DEPOZITUL DE
GENERATOARE

31 M 2021 04828 22/06/2021 PETRU COSMIN CIOBOTA d37

32 M 2021 04829 22/06/2021 BARCMED S.R.L. BM BARCMED QUALITY
MEDICAL SOLUTIONS

33 M 2021 04830 22/06/2021 ENDOVASCULAR NETWORK
S.R.L.

ENDOVASCULAR NETWORK
Connecting IR Doctors

34 M 2021 04831 22/06/2021 MÁRTA TODEA PAKÓ NUCADDICT

35 M 2021 04832 22/06/2021 OPTICAL INVESTMENT
GROUP SA

OPTICAL INVESTMENT
GROUP

36 M 2021 04833 22/06/2021 GOLDEN FALCON PAWN SHOP
S.R.L.

GOLDEN FALCON DIAMOND

37 M 2021 04834 22/06/2021 ROXANA MOISE ROX

38 M 2021 04835 22/06/2021 MASSACHUSETTS MUTUAL
LIFE INSURANCE COMPANY

GRAPHENE XDP

39 M 2021 04836 22/06/2021 VENTER INTERNATIONAL SRL SK SKANDALISTA

40 M 2021 04837 22/06/2021 SC ORIGINAL TRADE MARKS
SRL

ESPREGO
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(210) M 2021 04671
(151) 22/06/2021
(732) TOP PROFIL SISTEM SRL,

SOS. DE CENTURA NR. 3,
JUDEȚUL ILFOV, BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE, STR.
PESCARUSULUI NR.12, BL.
D6, SC. B, AP. 29, BUCURESTI,
SECTOR 2, 022166, ROMANIA

(540)
ATLANTIC

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

6. Garduri metalice
───────

(210) M 2021 04792
(151) 22/06/2021
(732) SC KREAM CAFE SRL, STR.

NOUĂ NR. 27, JUD. BRAŞOV,
CODLEA, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Kream café

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.03; 08.07.25

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

30. Cafea boabe şi cafea preparată, cafea
verde, cafea aromată, cafea cu ciocolată, cafea
decafeinizată, extracte de cafea, concentrate de
cafea, amestecuri de cafea, alimente şi băuturi
pe bază de cafea, cafea cu gheaţă, substituite
de cafea, extracte substituite de cafea, alimente
şi băuturi pe bază de substituite de cafea,
cicoare (substituite de cafea), extracte de cafea
utilizate ca arome pentru băuturi, umpluturi pe

bază de cafea, cafea liofilizată, esențe de cafea
folosite ca înlocuitori pentru cafea, orz prăjit
și malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru
cafea, băuturi pe bază de înlocuitori de cafea,
arome de cafea, înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), capsule de cafea (coffee
pods) umplute, capsule de ceai (tea pods)
umplute, uleiuri de cafea, altele decât cele
esenţiale, băuturi carbogazoase pe bază de
cafea, cafea solubilă, băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, amestecuri de cafea și malț,
filtre sub formă de pliculețe pline cu cafea, boabe
de cafea învelite în zahăr, cappuccino, espresso,
ciocolată, ciocolată de casă cu boabe de cafea
măcinată, bomboane de ciocolată, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, produse de cofetărie.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de catering cu alimente şi băuturi pentru
restaurante cu autoservire, servicii specifice
cafenelelor şi ceainăriilor, servicii de catering
pentru pregătirea și furnizarea de cafea pentru
consum în birouri, servicii oferite de snack bar,
bistro.

───────

(210) M 2021 04793
(151) 22/06/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI 197, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)
SiliFIKAT

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

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.

───────
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(210) M 2021 04794
(151) 22/06/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)
BioGastric

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

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.

───────

(210) M 2021 04795
(151) 22/06/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI 197, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)
BioSOMNIC

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

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.

───────

(210) M 2021 04796
(151) 22/06/2021
(732) ND PHARMA, CALEA MOLDOVEI

197, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)
BioTUSIN

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

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.

───────
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(210) M 2021 04797
(151) 22/06/2021
(732) SC CORINT SHOES SRL, ALEEA

CHISINAULUI NR. 2A, CORP C3,
CAM 9, ET.1, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L .PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

A ALURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 04798
(151) 22/06/2021
(732) GLOBAL ONLINE, STR. SERGENT

ILIE PETRE NR. 100A, CAMERA 1,
LOT 2A/1, JUD. ILFOV, CHIAJNA,
ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L .PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)
g-shop.ro

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 04799
(151) 22/06/2021
(732) UTILROM PROFESIONAL SRL,

STR. DRUMUL SĂBĂRENI NR. 2-4,
BUCURESTI, 500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L .PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

XCMG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.08

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2021 04800
(151) 22/06/2021
(732) EMIL-IULIAN CEOBANU, CALEA

MOINESTI 174, SAT VALEA
BUDULUI, JUD. BACĂU, COMUNA
MARGINENI , 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L .PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Fries for all

(531) Clasificare Viena:
08.07.08; 08.07.25; 19.03.24; 02.09.04;
02.09.07; 02.09.08; 02.09.15; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

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

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, uleiuri și grăsimi comestibile.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 04802
(151) 22/06/2021
(732) CLUSTER POWER SRL, STR.

TELESCOPULUI, NR. 29-31, ET.
2, AP. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Cluster Power

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

42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2021 04805
(151) 22/06/2021
(732) CONSTANTIN PANDELEA,

STRADA GHIMPATI, NUMARUL
23, BLOC 2, SCARA 3, ETAJ 1,
APARTAMENT 70, SECTOR 4,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)
ONSEC

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

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

───────
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(210) M 2021 04806
(151) 22/06/2021
(732) GEONET SRL, CALEA MOLDOVEI

197, JUDEŢ BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

UNIVERS locul sănătăţii tale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 24.17.25

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 04810
(151) 22/06/2021
(732) HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY

CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

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

(540)

ventus ION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camera de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, suprafeţe de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.

───────
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(210) M 2021 04811
(151) 22/06/2021
(732) HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY

CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

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

(540)

HanKOOK ventus ION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.01;
27.05.08; 03.07.17

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

12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camera de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, suprafeţe de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.

───────

(210) M 2021 04812
(151) 22/06/2021
(732) DIRECȚIA GENERALĂ DE

ADMINISTRARE MONUMENTE
ȘI PROMOVARE TURISTICĂ
A JUDEȚULUI HUNEDOARA,
BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR.
28, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
DISCOVER HUNEDOARA

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

35. Publicitate.
───────

(210) M 2021 04813
(151) 22/06/2021
(732) ASOCIATIA EU SUNT! TU?,

STR. REZERVELOR NR. 54, BL.
1, ET. 7, AP. 138, DUDU, JUD,
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

eu sunt! tu?

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 02.01.23;
02.01.24

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, verde, albastru, mov, negru, alb

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
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───────

(210) M 2021 04815
(151) 22/06/2021
(732) COFEE SHOP NETWORK SRL,

STR. ARGEŞELU NR. 11-13, BL.
35, SC. 1, ET. 2, AP. 12, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

WHITE GATE

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.08

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

36. Asigurări, afacarei financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 04816
(151) 22/06/2021
(732) SC FARMA MAS TRADE SRL,

STR. VALEA SEMAN NR. 34, JUD.
PRAHOVA, URLATI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
EDEGEL

(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.

───────

(210) M 2021 04817
(151) 22/06/2021
(732) SC FARMA MAS TRADE SRL,

STR. VALEA SEMAN NR. 34, JUD.
PRAHOVA, URLATI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
REVIGEL

(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.

───────

(210) M 2021 04818
(151) 22/06/2021
(732) SC FARMA MAS TRADE SRL,

STR. VALEA SEMAN NR. 34,
JUDEȚUL PRAHOVA, URLATI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
EDEFORT

(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.
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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.

───────

(210) M 2021 04819
(151) 22/06/2021
(732) AGROLAND BUSINESS SYSTEM

SA, STRADA GARII NR. 14,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
300167, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STRADA M.LEONTINA BANCIU
NR. 6, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300024, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

EggLand

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 08.07.11; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.04; 29.01.13

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

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă

lemnoasă prelucrate, amestecuri pentru supe,
antreuri pe bază de legume, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, aperitive pe bază de cartofi, aripioare
de pui, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane de brânză, batoane din tofu, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane organice
pe bază de nuci și semințe, batoane pe bază
de fructe ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de nuci și semințe,
biscuiți de pește, bisque (supă), bombay mix
(aperitiv indian), brioșe cu ouă, brânză sub formă
de sosuri de înmuiat, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, bulgogi (fel de
mâncare coreeană din carne de vită), burtă de
vită, calmar preparat, carne de vită preparată,
carne de vită tăiată și condimentată, friptă la
grătar (bulgogi), carne prajita de pui, carne
preparată, carne prăjită de pui, cartofi prăjiți
sub formă de aperitive, cartofi prăjiți în formă
de gofre, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns),
cartofi umpluți, chicharron (șorici de porc prăjit),
chiftele de cartofi, chiftele din pește, chili con
carne (tocană de ardei iute și carne), chipsuri,
altele decât cele din cereale, chipsuri (cartofi
prăjiți), chipsuri de banane, chipsuri de cartofi cu
conținut redus de grăsime, chipsuri de legume,
chipsuri de soia, chipsuri din manioc, chipsuri
din yucca, chipsuri pe bază de legume, chop
suey (fel de mâncare chinezească), mâncăruri
preambalate care conțin în principal fructe
de mare, mâncăruri preambalate constând în
principal din vânat, cipsuri de mere, cipsuri din
fructe, clătite de cartofi, coji de cartof umplute,
concentrat din carne de vacă, concentrate pentru
supă, consommé-uri (supe), cremă de fructe,
cuburi de supă, cuiburi de păsări, comestibile,
falafel, fasole cu carne de porc la conservă,
fasole gătită în sos de soia (kongjaban), felii
prăjite de cartofi, feluri de mâncare preparate din
carne, fiertură (supe), fileuri de pește la grătar,
frigărui shish kebab, frittata (omletă italiană),
fructe deshidratate, fulgi de cocos, fulgi de mere,
galbi (mâncare pe bază de carne la grătar),
ghiveci, ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, guacamole
(sos de avocado), guacamole (avocado pasat),
gustări din alge marine comestibile, gustări pe
bază de alune, găluște (din carne), gustări pe
bază de brânză, gustări pe bază de carne,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază
de fructe, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, gustări pe bază de fructe uscate,
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gustări pe bază de lapte, gustări pe bază de
legume, gustări pe bază de nucă de cocos,
gustări pe bază de porumb dulce, gustări pe
bază de tofu, inele de ceapă, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi),
mâncare gătită constând în principal din carne de
vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncare gătită constând în principal din carne
de pui și ginseng (samgyetang), mâncare gătită
constând în principal din pastă de soia și tofu
(doenjang-jjigae), mâncare gătită constând în
principal dintr-o pastă de soia consistentă și tofu
(cheonggukjang-jjigae), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate constând
în principal din pește, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri din pește, mâncăruri gătite
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în totalitate sau aproape în
totalitate carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
mâncăruri preparate constând în principal din
fructe de mare, mâncăruri preparate constând
în principal din pește, mâncăruri preparate
conținând în principal curcan, masline umplute,
melci preparați (escargot), mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care
conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate pe bază de carne, măsline umplute
cu ardei roșu, măsline umplute cu ardei roșu și
migdale, măsline umplute cu migdale, măsline
umplute cu pesto, aflate în ulei de floarea
soarelui, omlete, ouă marinate, ouă scoțiene,
paste pentru supă, pastă de năut, pârjoale din
carne, pastramă de porc, pastramă de pui,

pastramă de rață, pastramă din carne de vită,
pește cu aromă de cartofi prăjiți, pește gătit
și congelat, plăcintă cu carne, prafuri pentru
supe, preparate pentru supă de legume, pui la
grătar (yakitori), pui teriyaki, quenelle, quenelle
(pește), ragut (tocăniță cu carne), rösti (chiftele
cu cartofi gratinați prăjiți), rulouri din pastă de
pește, prăjite (chikuwa), salate aperitiv, salate
cu carne de pasăre, salate de cartofi, salate
de fructe, salate de legume, salate de legume
gata-tăiate, salate pe bază de cartofi, salate
preparate, salată caesar, salată de pui, sarmale
în foi de viță, sashimi, sos de brânză velveeta
amestecat cu ardei iuți chili, sos de fasole,
sosuri de brânză, supe, supe la conservă,
supe miso, supe miso gata-preparate, supe
miso instant, supă cu bulete din mața, supă
de bame, supă de tăieței, supă gata-preparată,
supă groasă, supă instant, supă semipreparată,
surimi, tajine (fel de mâncare preparat din carne,
pește sau legume), tocane (alimente), tocană
cu curry semipreparată, tocană de vită, tocăni,
turte din pastă de pește fierte în abur sau
prăjite (kamaboko), turte din pește și cartofi dulci
zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
așternuturi pentru animale, produse alimentare
și hrană pentru animale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 04820
(151) 22/06/2021
(732) MALEK AL SHARE, STR.

CETATEA HISTRIA, BLOC
M13, SC. B, AP. 72, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OPTIHYL

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

───────

(210) M 2021 04821
(151) 22/06/2021
(732) HANDMADE PASTA S.R.L., STR.

PĂȘUNII NR. 1B, AP. 31, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430352, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

RĂSTĂUȚE Maramureșene

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 26.11.05; 26.04.05; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (RAL 3000),
negru (RAL 9005)

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

30. Paste făinoase alimentare, paste făinoase
umplute, paste alimentare făinoase, paste
făinoase gata-preparate, alimente din paste
făinoase uscate, paste făinoase alimentare
pentru consum uman.

───────

(210) M 2021 04822
(151) 22/06/2021
(732) SEVE SHOP SRL, COMUNA

CORNU, STRADA BALITEI NR. 76,
JUDEȚUL PRAHOVA, CORNU DE
JOS, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
SEVE SHOP

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

9. Trepiede pentru aparate fotografice, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, modulatoare,
modulatoare de frecvență, modulatoare de
radio-frecvență, dispozitive mâini libere pentru
telefoane, echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, suporturi de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile.
21. Ștergătoare de geamuri, raclete de uz
casnic, raclete (manuale) pentru curățenie.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
a trepiedelor pentru aparate fotografice,
suporturilor de telefoane mobile pentru bord,
suporturilor adaptate pentru telefoane mobile,
modulatoarelor, modulatoarelor de frecvență,
modulatoarelor de radio-frecvență, dispozitivelor
mâini libere pentru telefoane, echipamentelor
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pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
suporturilor de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, ștergătoarelor de geamuri, racletelor de
uz casnic, racletelor (manuale) pentru curățenie
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2021 04823
(151) 22/06/2021
(732) PEPSICO, INC., 700 ANDERSON

HILL ROAD, PURCHASE, NEW
YORK, NY 10577, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI , 010458, ROMANIA

(540)

ROCKSTAR

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 27.05.01; 27.05.17

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, băuturi
nealcoolice din fructe şi sucuri de fructe, băuturi
pentru sportivi, băuturi energizante.

───────

(210) M 2021 04824
(151) 22/06/2021
(732) SC FILMLAB SRL, STR.

ARGENTINA NR. 40, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
FILMUL DE PIATRA

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,

cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 04825
(151) 22/06/2021
(732) SC FILMLAB SRL, STR.

ARGENTINA NR. 40, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
PLANETA PETRILA

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
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suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolkice, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 04826
(151) 22/06/2021
(732) N'JOY HORECA EXPERT S.R.L.,

STRADA ARINULUI NR. 31,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

n`joy horeca expert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de distribuție de băuturi, respectiv de băuturi
alcoolice, servicii de distribuție.

───────

(210) M 2021 04827
(151) 22/06/2021
(732) TEHMAG SHOP S.R.L.,

STR. SERG. CONDURACHE
GHEORGHE NR. 40, (FOST 42A),
ETAJ, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DDG DEPOZITUL
DE GENERATOARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.03; 01.15.03;
26.01.01

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: alternatoare, aparate
de alimentare cu energie (generatoare),
generatoare, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare de curent continuu,
generatoare de curent electric pentru nave,
generatoare de energie de urgență, generatoare
de gaze inerte (mașini), generatoare de
înaltă tensiune, generatoare electrice acționate
cu gaz, generatoare electrice cu aburi,
generatoare electrice care folosesc celule
solare, generatoare electrice de curent care
folosesc căldura reziduală, generatoare electrice
de urgență, generatoare electrice de curent
care folosesc energie geotermală, generatoare
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electrice diesel, generatoare electrice eoliene,
generatoare electrice mobile, generatoare
electrice portabile, generatoare electrostatice,
generatoare pentru turbine eoliene, generatoare
pentru vehiculele terestre, grupuri generatoare
electrice, instalații generatoare de energie,
mașini generatoare de energie electrică
continuă, stații cu generator electric, stații
generatoare, generatoare de electricitate,
generatoare de curent, generatoare de
electricitate, 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, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de
material publicitar.

───────

(210) M 2021 04828
(151) 22/06/2021
(732) PETRU COSMIN CIOBOTA,

STRADA PRIETENIEI NR. 25,
AP. 19, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540438, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
d37

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

42. Software ca serviciu.
───────

(210) M 2021 04829
(151) 22/06/2021
(732) BARCMED S.R.L., ALEEA

LACRAMIOARELOR NR. 3, SC. A,
AP. 23 (M3), JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

BM BARCMED QUALITY
MEDICAL SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.01; 26.04.02; 24.13.17;
24.13.23

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

clase:
35. Servicii de agenții de import și export, servicii
ale agențiilor de import, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, marketing
promoțional, marketing de produse, servicii de
marketing comercial, servicii de publicitate și
marketing, servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
promovare de produse și servicii pentru
terți, promovarea comercială, servicii publicitare
și de promovare, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea
de materiale tipărite și organizarea de
concursuri promoționale, distribuție de mostre,
distribuție de produse în scopuri publicitare,
distribuție și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
consultanță privind achizițiile comerciale, servicii
de consultanță în legătură cu achizițiile,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate și instrumente
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medicale, preparate și articole sanitare, articole
sanitare absorbante, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectanți de uz medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate și instrumente medicale, preparate și
articole sanitare, articole sanitare absorbante,
dezinfectanți și antiseptice, dezinfectanți pentru
instrumente și aparate medicale, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți de uz medical.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de manipulare a mărfii de import și
export, servicii de distribuție, depozitarea
mărfurilor, servicii de depozitare, depozitare de
produse, depozitare de aparate și instrumente
medicale, preparate și articole sanitare, articole
sanitare absorbante, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectanți de uz medical,
transport rutier de aparate și instrumente
medicale, preparate și articole sanitare, articole
sanitare absorbante, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectanți de uz medical,
distribuție (transport) de mărfuri, respectiv
aparate și instrumente medicale, preparate și
articole sanitare, articole sanitare absorbante,
dezinfectanți și antiseptice, dezinfectanți pentru
instrumente și aparate medicale, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți de uz medical, pentru vânzarea cu
amănuntul sau ridicata.

───────

(210) M 2021 04830
(151) 22/06/2021
(732) ENDOVASCULAR NETWORK

S.R.L., STRADA SOFIA NR.
78, ET. 1, AP. 2, BIROUL NR.
2, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ENDOVASCULAR NETWORK
Connecting IR Doctors

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 26.13.25

(591) Culori revendicate:roz (HEX #f37167),
gri deschis (HEX #858585), gri închis
(HEX #4f5251)

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

41. Servicii educative în domeniul sănătății,
furnizare de servicii educative în domeniul
sănătății, seminarii educative, organizare de
seminarii educative, seminarii educative în
materie de proceduri de investigare, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
realizare de cursuri de formare continuă în
medicină, coordonare de seminarii de instruire
pe probleme medicale.
44. Servicii spitalicești, servicii furnizate de
spitale private, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt personal
medical specializat, servicii medicale și de
sănătate.

───────
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(210) M 2021 04831
(151) 22/06/2021
(732) MÁRTA TODEA PAKÓ, STR. ION

C. BRATIANU NR. 12, AP. 10,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)
NUCADDICT

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

29. Miezuri de nucă procesate, nuci comestibile
(prelucrate), nuci uscate, nuci preparate, nuci
glasate, nuci glazurate, nuci opărite, nuci
aromate preparate, batoane alimentare pe bază
de nuci, batoane pe bază de nuci și semințe,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
ulei de nuci, uleiuri și grăsimi, uleiuri comestibile,
nuci conservate, amestecuri de fructe și nuci
preparate.
31. Miezuri de nucă crude, nuci neprocesate,
nuci neprelucrate, nuci proaspete, nuci
comestibile (neprelucrate).

───────

(210) M 2021 04832
(151) 22/06/2021
(732) OPTICAL INVESTMENT GROUP

SA, STR. AMIRAL HORIA
MĂCELARIU NR. 61-81, CORP B,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OPTICAL
INVESTMENT GROUP

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

35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de recomandări pentru produse de
larg consum, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata produse de optometrie si
accesorii, administrare de afaceri, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata dispozitive medicale.
44. Servicii de optometrie.

───────
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(210) M 2021 04833
(151) 22/06/2021
(732) GOLDEN FALCON PAWN

SHOP S.R.L., STR. G-RAL
GHEORGHE MAGHERU NR. 5-7,
SPATIU IN CADRUL HOTELULUI
LIDO, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
GOLDEN FALCON DIAMOND

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

14. Bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-
pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, c, casete de
bijuterii, nemetalice, casete pentru bijuterii din
metale neprețioase, casete de bijuterii din metale
prețioase.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor: bijuterii, bijuterii din metale
prețioase, coliere (bijuterii), medalioane
(bijuterii), inele (bijuterii), cruciulițe (bijuterii),
brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive, bijuterii
fantezie, bijuterii din aur, accesorii pentru
bijuterii, bijuterii cu diamante, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii
din metale semiprețioase, bijuterii pentru uz
personal, săculeți pentru bijuterii, adaptați, cutii
de prezentare pentru bijuterii, bijuterii placate
cu metale prețioase, bijuterii sub formă de
mărgele, casete de bijuterii, casete de bijuterii,
nemetalice, casete pentru bijuterii din metale
neprețioase, casete de bijuterii din metale
prețioase (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul

emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la bijuterii,
bijuterii din metale prețioase, coliere (bijuterii),
medalioane (bijuterii), inele (bijuterii), cruciulițe
(bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
bijuterii fantezie, bijuterii din aur, accesorii pentru
bijuterii, bijuterii cu diamante, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii
din metale semiprețioase, bijuterii pentru uz
personal, săculeți pentru bijuterii, adaptați, cutii
de prezentare pentru bijuterii, bijuterii placate cu
metale prețioase, bijuterii sub formă de mărgele,
casete de bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice,
casete pentru bijuterii din metale neprețioase,
casete de bijuterii din metale prețioase, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-
pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete de
bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete
de bijuterii din metale prețioase, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-
pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete de
bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete
de bijuterii din metale prețioase, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu bijuterii, bijuterii din metale prețioase,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
bijuterii-pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii
din aur, accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu
diamante, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru uz personal,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, cutii de
prezentare pentru bijuterii, bijuterii placate cu
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metale prețioase, bijuterii sub formă de mărgele,
casete de bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice,
casete pentru bijuterii din metale neprețioase,
casete de bijuterii din metale prețioase,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-
pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete de
bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete de
bijuterii din metale prețioase, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-
pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete de
bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete
de bijuterii din metale prețioase, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04834
(151) 22/06/2021
(732) ROXANA MOISE, STR.

GHEORGHE MAGHERU NR. 9A,
AP. 2, JUDETUL SATU MARE,
SATU MARE, 440064, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

ROX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 02.09.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 04835
(151) 22/06/2021
(732) MASSACHUSETTS MUTUAL

LIFE INSURANCE COMPANY,
1295 STATE STREET,
SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS
01111, SPRINGFIELD,
MASSACHUSETTS,
MASSACHUSETTS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)
GRAPHENE XDP

(300)
Prioritate invocată:
90399096/21-12-2020/US
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Promovarea conștientizării consumatorilor
cu privire la cele mai bune practici privind
confidențialitatea și protecția datelor, servicii
de consultanță în afaceri în domeniul
securității cibernetice, protecției datelor digitale
și confidențialității datelor digitale, servicii de
consultanță în afaceri în domeniul tehnologiei
informației (it) și cloud computing, consultare
privind managementul riscului în afaceri,
compilare și sistematizare a informațiilor în baze
de date computerizate, servicii de gestionare
a bazelor de date, gestionarea înregistrărilor
comerciale, analiza datelor de afaceri, servicii de
prelucrare a datelor.
41. Servicii educaționale, și anume, organizarea
de cursuri, seminarii, conferințe, instruire și
ateliere, în domeniul securității cibernetice,
protecției datelor digitale și confidențialității
datelor digitale și distribuției de materiale de
instruire în legătură cu acestea, servicii de
instruire it, servicii de educație, și anume,
furnizarea de seminarii web care nu pot fi
descărcate în domeniul securității cibernetice,
protecției datelor digitale și confidențialității
datelor digitale, servicii profesionale de coaching
în domeniul securității cibernetice, protecției
datelor digitale și confidențialității datelor digitale,
furnizarea de articole online care nu pot fi
descărcate în domeniul securității cibernetice,
protecției datelor digitale și confidențialității
datelor digitale, furnizarea de înregistrări
vizuale și audio online care nu pot fi
descărcate, care conțin informații în domeniul
securității cibernetice, protecției datelor digitale
și confidențialității datelor digitale
42. Servicii de consultanță în domeniul
securității cibernetice, protecției datelor digitale
și confidențialității datelor digitale, servicii
de consultanță și consiliere în domeniul
securității computerelor, consultanță în domeniul
securității internetului, furnizarea de informații
altora cu privire la securitatea rețelei
de calculatoare, proiectare, dezvoltare și
implementare de software pentru instruire
în domeniul securității cibernetice, protecției
datelor digitale și confidențialității datelor
digitale, analiza amenințărilor de securitate a
computerului pentru protejarea datelor, servicii
de criptare a datelor, servicii de securitate
a computerelor, și anume furnizarea de
securitate pentru rețea de calculatoare, cloud și
puncte finale pentru alte persoane, și anume,
aplicarea, restricționarea și controlul privilegiilor
de acces ale utilizatorilor de resurse de calcul
pentru resurse cloud, mobile sau de rețea,

restricționarea accesului la și de către rețelele
de calculatoare către și de la site-uri web
nedorite, mass-media și persoane fizice și
facilități, evaluări de securitate pentru companii
și persoane fizice în legătură cu sistemele de
tehnologie a informației și calculatoare.

───────

(210) M 2021 04836
(151) 22/06/2021
(732) VENTER INTERNATIONAL SRL,

CALEA DUDESTI, NR. 188,
BL B, ET 2, AP 11, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SK SKANDALISTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.02; 29.01.08

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

clase:
25. pantaloni pentru bebelusi (lenjerie de corp),
halate de baie, costume de baie, imbracaminte
pentru plaja, curele (imbracaminte), corsaje
(lenjerie), chiloti tip boxeri, sepci (articole
pentru acoperirea capului), imbracaminte pentru
gimnastica, imbracaminte din imitatie din
piele, imbracaminte din piele, paltoane,
corsete, corsete (lenjerie de corp), rochii,
capoate, trenciuri (îmbracaminte), jartiere,
burtiere, manusi (îmbracaminte), palarii,
bentite (îmbracaminte), articole de acoperit
capul pentru purtare, glugi (îmbracaminte),
jachete (îmbracaminte), jersee (îmbracaminte),
rochii tip pulover / rochii tip salopeta,
tricotaje (îmbracaminte), trusouri pentru copii
(imbracaminte), egari (pantaloni), mitre (palarii),
esarfe circulare pentru gât/ protectii pentru
gat, imbracaminte din latex, articole de
îmbracaminte cu protectie solara, esarfe
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pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, imbracaminte de strada, salopete /
combinezoane, paltoane barbatesti / pardesie,
jachete cu gluga (parka), pelerine, mantale,
jupe, ponchouri, pijamale, imbracaminte de-a
gata, sandale, esarfe, saluri, camasi, camasi
cu maneca scurta, fuste, pantaloni scurti tip
fusta, papuci, furouri (lenjerie de corp), sosete,
articole sport din jerseu, pantofi de sport, maieuri
sport, ciorapi, jachete captusite (imbracaminte),
costume, lenjerie de corp care absoarbe
transpiratia / desuuri care absorb transpiratia,
flanele/ pulovere/ hanorace (pulovere), body-uri
(lenjerie de corp), tricouri cu maneca scurta,
colanti, togi, pantaloni (am.), turbane, chiloti,
lenjerie de corp/ desuuri, valuri (imbracaminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, imbracaminte impermeabila,
sandale de baie, bandane (fulare), papuci
de baie, mansoane / mansete imbracaminte),
sutiene, imbracaminte, gulere (imbracaminte),
combinezoane (imbracaminte), incaltaminte,
pantofi pentru gimnastica, chiloti de dama / chiloti
pantalonasi, egari (jambiere) / jambiere, pantofi.

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

29. Ouă și produse din ouă, amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, alimente refrigerate
constând în principal din pește, amestecuri de
fructe uscate, antreuri pe bază de legume,
antreuri preparate constând în principal din
fructe de mare, amestecuri pentru supe, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive pe bază
de cartofi, aripioare de pui, batoane alimentare
pe bază de nuci, batoane de brânză, batoane
pe bază de fructe și fructe nucifere, batoane

pe bază de nuci și semințe, brioșe cu ouă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, carne prajita de pui, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
carne de vită preparată, carne preparată, cartofi
prăjiți sub formă de aperitive, cartofi prăjiți în
formă de gofre, cartofi umpluți, chiftele de cartofi,
chiftele din pește, chili con carne (tocană de
ardei iute și carne), chipsuri, altele decat cele
din cereale, chipsuri (cartofi prăjiți), chipsuri de
cartofi cu conținut redus de grăsime, chipsuri de
legume, chipsuri pe bază de legume, cipsuri din
fructe, clătite de cartofi, cremă de fructe, falafel,
feluri de mâncare preparate din carne, fiertură
(supe), fileuri de pește la grătar, gogoși, gogoși
cu brânză proaspătă de vaci, gustări pe bază
de alune, găluște (din carne), gustări pe bază
de brânză, gustări pe bază de carne, gustări
pe bază de cartofi, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de lapte, gustări pe bază de
legume, mâncăruri preparate care constau în
principal din kebab, omlete, musaca cu carne,
salate aperitiv, salate cu carne de pasăre, salate
de fructe, salate de legume, salată caesar, salată
de pui, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, batoane de cereale și batoane
energizante, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, alune trase în ciocolată, amestec kheer
(budincă de orez), amestecuri de ciocolată
caldă, amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, aperitive (tartine), arahide (produse de
cofetărie pe bază de -), arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
arahide crocante, 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, boabe
de cafea învelite în zahăr, bomboane cu
ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți de jeleu
dulce din pastă de fasole roșie (yohkan),
budincă de griș, ciocolată, ciocolată aerată,
ciocolată cu alcool, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu
boabe de cafea măcinate, clătite americane,
cornuri, cozonaci, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, deserturi
cremă instant, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri înghețate, dulciuri
înghețate pe băț, fructe trase în ciocolată,
halva, iepurași de ciocolată, înghețate și dulciuri,
nuga, panettone (cozonac italian), pateuri cu
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ciocolată, praline cu napolitană, produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
cofetărie care conțin jeleu, produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse pe bază de ciocolată,
rahat turcesc, specialități de patiserie, tablete
(dulciuri), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată de
zahăr.
32. Băuturi nealcoolice (cu exceptia berii, ape,
băuturi carbogazoase aromatizate, aperitive
fără alcool, apă carbogazoasă îmbogățită
cu vitamine (băuturi), apă tonică, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice care conțin vitamine, băuturi din
aloe vera, nealcoolice, bauturi nealcoolice
cu proteine, bauturi nealcoolice energizante,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi îmbogățite cu
nutrimente, băuturi nealcoolice îmbogățite cu
proteine pentru sportivi, băuturi nealcoolice
răcoritoare cu aromă de cafea, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, cocteiluri
fără alcool, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), sucuri, smoothies, amestec de sucuri
de fructe, bauturi nealcoolice constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi nealcoolice cu
aromă de fructe, băuturi nealcoolice cu suc de
ghimbir, băuturi nealcoolice cu suc de portocale,
băuturi nealcoolice cu suc de struguri, băuturi
nealcoolice din fructe și sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice de fructe, citronadă, suc de grepfrut,
suc de mango, suc de pepene galben, suc de
portocale, suc de rodii, suc de pepene verde, suc
de struguri, sucuri carbogazoase.
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