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Cereri Mărci publicate în 06/06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 02911 30/05/2022 SC PANDA LAB ALLIANCE SRL CARLIGU` LUI GAGIU

10 M 2022 03695 30/05/2022 UNITATEA MILITARĂ 02583
BUCUREȘTI AGENȚIA DE
INFORMAȚII GEOSPAȚIALE A
APĂRĂRII

AIGA AGENȚIA DE INFORMAȚII
GEOSPAȚIALE A APĂRĂRII

11 M 2022 03756 30/05/2022 TEHNO SECURITATE
INTEGRATA S.R.L

TEHNO SECURITATE
INTEGRATĂ

12 M 2022 03757 30/05/2022 LIVIU-DANUT IONESCU WOLVES ARENA PENTRU
LUPII DIN BIROURI

13 M 2022 03758 30/05/2022 SC ANTIBIOTICE SA Faguria

14 M 2022 03759 30/05/2022 SC ANTIBIOTICE SA TUSSOLIN DUO

15 M 2022 03760 30/05/2022 SC ANTIBIOTICE SA DUOSIN

16 M 2022 03761 30/05/2022 SC ANTIBIOTICE SA DEBLOSIN

17 M 2022 03762 30/05/2022 SC ANTIBIOTICE SA TONSIANGIN

18 M 2022 03763 30/05/2022 DATAWARE CONSULTING SRL DATAWARE

19 M 2022 03764 30/05/2022 RAMONA-NICOLE MANESCU Humanitera

20 M 2022 03765 30/05/2022 FERMA ZOOTEHNICĂ S.R.L. FERMA ZOOTHENICA

21 M 2022 03766 30/05/2022 SUPPLEMENTS LABS SRL KIS HEGY MUNTE MIC

22 M 2022 03767 30/05/2022 ADRIAN STÂNGĂ star donuts

23 M 2022 03768 30/05/2022 AGRICOVER CREDIT IFN SA Credit360

24 M 2022 03769 30/05/2022 AGRICOVER CREDIT IFN SA Input 360

25 M 2022 03770 30/05/2022 S.C. AGRINVEST PLANT S.R.L. AGRINVEST PLANT

26 M 2022 03771 30/05/2022 ȘTEFAN ANA-MARIA ARIA MOON

2 M 2022 03472 19/05/2022     MAN'S STYLE FASHION SRL CIPRIANI CL LAROSA

3 M 2022 03548 27/05/2022 ALBINA RESTAURANTE S.R.L. High FRY

4 M 2022 03549 27/05/2022     ALBINA RESTAURANTE S.R.L. Fry Master

5 M 2022 03550 27/05/2022     ALBINA RESTAURANTE S.R.L. FRY Dog

6 M 2022 03551 27/05/2022     ALBINA RESTAURANTE S.R.L. FRY Pie

7 M 2022 03552 27/05/2022     ALBINA RESTAURANTE S.R.L. FryMayo

8 M 2022 03553 27/05/2022     ALBINA RESTAURANTE S.R.L. Dip'n Cheddar

9 M 2022 03571 27/05/2022     ALBINA RESTAURANTE S.R.L. Cartofi pe bune în ulei de alune!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2022 03772 30/05/2022 S.C. AGRINVEST PLANT S.R.L. AGRINVEST LAND

28 M 2022 03773 30/05/2022 S.C. AGRINVEST FARM S.R.L. AGRINVEST FARM

29 M 2022 03774 30/05/2022 RATTAN NOBLESSE SRL RATTAN NOBLESSE mobilier
realizat manual

30 M 2022 03775 30/05/2022 CARTOFISSERIE SA BUCUROŞI DE PROASPEŢI

31 M 2022 03776 30/05/2022 VALENTIN RUSU VALI VIJELIE

32 M 2022 03777 30/05/2022 TAGLIO ROMANA SRL il forno

33 M 2022 03778 30/05/2022 SAFIR SRL FAMILIA SAFIR DIN 1945

34 M 2022 03779 30/05/2022 SAFIR SRL FAMILIA SAFIR DIN 1945

35 M 2022 03780 30/05/2022 NOSTALGIC SRL CRAMA VIISOARA OPERA

36 M 2022 03781 30/05/2022 SAFIR SRL FAMILIA SAFIR

37 M 2022 03782 30/05/2022 BIG CLEANING COMPANY SRL OZONE Spalatorie Curatatorie
BIG Craiovita

38 M 2022 03783 30/05/2022 NOSTALGIC SRL CRAMA VIISOARA PERLA
DOBROGEI

39 M 2022 03784 30/05/2022 OLTEXTUR SRL OLTEXTUR amintirile frumoase
raman

40 M 2022 03785 30/05/2022 NOSTALGIC CRAMA VIISOARA PERLA
MURFATLAR

41 M 2022 03786 30/05/2022 SAFIR SRL FAMILIA SAFIR

42 M 2022 03787 30/05/2022 RĂZVAN-CONSTANTIN POPA IRIS OPTIC

43 M 2022 03788 30/05/2022 SAFIR SRL

44 M 2022 03789 30/05/2022 SAFIR FAMILIA SAFIR

45 M 2022 03790 30/05/2022 VD MARKETING SOLUTIONS
SRL

NAKEDRO
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(210) M 2022 02911
(151) 30/05/2022
(732) SC PANDA LAB ALLIANCE SRL,

STR.CHEIUL DÂMBOVIȚEI, NR.26,
VILA C3, JUDEȚ ILFOV, POPEȘTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CARLIGU` LUI GAGIU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 03.09.01;
02.01.01; 02.01.23

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

16.  Hârtie şi carton, tiparituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie si
de birou, cu exceptia mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, materiale de desen
si mataeriale pentru artisti, pensule, materiale
didactice si educative, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35.  Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
41.  Educatie, furnizarea de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale.

───────

STR. BARZAVA, NR. 10, BL.105,
AP.3, JUDEȚ ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR.11 IUNIE, NR.51,
CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CIPRIANI CL LAROSA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.21; 27.05.17

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

14. Butoni pentru camasa.
24. Țesături pentru cămăși, materiale textile
pentru cămăși.
25. Cămăși, cămăși de costum, cămăși cu
nasturi, cămăși pentru costum, camasi cu
maneca lunga, cămăși din materiale țesute,
cămăși care se poartă fără cravată, cămăși
cu mânecă scurtă, cravate, ascoturi, papioane,
pantofi din piele, pantofi de ocazie, costume
barbatesti si taioare, paltoane, pantaloni,
pantaloni de ocazie, sacouri de gala, pulovere.
35. Servicii de vanzare prin intermediul
comenzilor online.

───────

(210) M 2022 03472
(151) 19/05/2022
(732) MAN'S STYLE FASHION SRL,
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STR. ZORILOR NR. 6C, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720188,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
High FRY

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

30. Hamburgeri în pâine, hamburgeri introduși
în franzelă, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri fiind gătiți și introduși în chifle,
hamburgeri cu brânză, hamburgeri (sandvișuri).

───────

STR. ZORILOR NR. 6C, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720188,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Fry Master

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

30. Hamburgeri în pâine, hamburgeri introduși
în franzelă, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri fiind gătiți și introduși în chifle,
hamburgeri cu brânză, hamburgeri (sandvișuri).

───────

STR. ZORILOR NR. 6C, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720188,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
FRY Dog

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

30. Hot dog (sandvișuri).
───────

STR. ZORILOR NR. 6C, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720188,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
FRY Pie

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

30. Plăcintă cu fructe, plăcintă cu cireșe, plăcintă
cu mere, plăcintă dulce.

───────

STR. ZORILOR NR. 6C, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720188,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
FryMayo

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

30. Sosuri pe bază de maioneză.
───────

STR. ZORILOR NR. 6C, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720188,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Dip'n Cheddar

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

30. Sos pe bază de brânză, sos pe bază de
cașcaval.

───────

(210) M 2022 03548
(151) 27/05/2022
(732) ALBINA RESTAURANTE S.R.L.,

(210) M 2022 03549
(151) 27/05/2022
(732) ALBINA RESTAURANTE S.R.L.,

(210) M 2022 03550
(151) 27/05/2022
(732) ALBINA RESTAURANTE S.R.L.,

(210) M 2022 03551
(151) 27/05/2022
(732) ALBINA RESTAURANTE S.R.L.,

(210) M 2022 03552
(151) 27/05/2022
(732) ALBINA RESTAURANTE S.R.L.,

(210) M 2022 03553
(151) 27/05/2022
(732) ALBINA RESTAURANTE S.R.L.,
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STR. ZORILOR NR. 6C, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720188,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Cartofi pe bune
în ulei de alune!

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

29. Shake-uri din lapte, pui preparat, pui, nu
vii, carne prăjită de pui, pui la grătar (yakitori),
hamburgeri din carne de pui, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), file din piept de
pui, mâncăruri preparate obținute din carne de
pui (care conțin în principal carne de pui),
burgeri din legume, hamburgeri, hamburgeri
de vită, hamburgeri de carne, hamburgeri de
curcan, chiftele de hamburger negătite, produse
din carne sub formă de hamburgeri, cartofi
conservați, cartofi preparați, cartofi pai, cartofi
decojiți, cartofi fierți, piure de cartofi, cartofi pai
congelați, cartofi feliați congelați, felii prăjite de
cartofi, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns), gustări
pe bază de cartofi, salate pe bază de cartofi,
cartofi prăjiți sub formă de aperitive, cartofi prăjiți
în formă de gofre.

───────

(210) M 2022 03695
(151) 30/05/2022
(732) UNITATEA MILITARĂ 02583

BUCUREȘTI AGENȚIA DE
INFORMAȚII GEOSPAȚIALE
A APĂRĂRII, BULEVARDUL
ION MIHALACHE NR. 124-126,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AIGA AGENȚIA
DE INFORMAȚII

GEOSPAȚIALE A APĂRĂRII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.04.05;
26.03.05; 01.05.01

(591) Culori revendicate:albastru, roșu, alb,
negru

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

9. Aparate și instrumente științifice, geodezice,
fotografice, optice, de măsură, și mașini de
calculat.
16. Imprimate pe hârtii și planuri topografice,
hărți tematice speciale, cataloage cu
coordonatele punctelor geodezice, periodice,
cărți, articole de legătorie, fotografii, materiale
didactice, litere de tipografie.
41. Cursuri de pregătire în domeniile
topogeodeziei, cartografiei, reproducerii și
imprimării hărților, organizare de simpozioane și
sesiuni de comunicări științifice în domeniu.
42. Cercetare, proiectare și asistență de
specialitate și tehnică în domeniul de activitate,
lucrări de design (design industrial).

───────

(210) M 2022 03571
(151) 27/05/2022
(732) ALBINA RESTAURANTE S.R.L.,
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(210) M 2022 03756
(151) 30/05/2022
(732) TEHNO SECURITATE INTEGRATA

S.R.L, STR. MIHAIL SADOVEANU
NR.17,SPATIUL COMERCIAL,
PARTER, AP.1, JUDETUL
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

TEHNO SECURITATE
INTEGRATĂ

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2022 03757
(151) 30/05/2022
(732) LIVIU-DANUT IONESCU,

BLD.IULIU MANIU, NR.107, BLOC
D, SCARA 3, ETAJ 1, APART.44,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

WOLVES ARENA PENTRU
LUPII DIN BIROURI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 03758
(151) 30/05/2022
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

Faguria

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
116C), (Pantone 117C), albastru
(Pantone 292C), (Pantone 661C)

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

5. Medicamente de uz uman.
───────

(210) M 2022 03759
(151) 30/05/2022
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
TUSSOLIN DUO

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

5. Medicamente de uz uman.
───────

(210) M 2022 03760
(151) 30/05/2022
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
DUOSIN

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare.
5. Medicamente de uz medical.

───────

(210) M 2022 03761
(151) 30/05/2022
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
DEBLOSIN

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare.
5. Medicamente de uz medical.

───────

(210) M 2022 03762
(151) 30/05/2022
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
TONSIANGIN

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

5. Medicamente de uz uman.
───────
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(210) M 2022 03763
(151) 30/05/2022
(732) DATAWARE CONSULTING SRL,

STR. BILCIURESTI NR.9A, ETAJ 3,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014012,
ROMANIA

(540)

DATAWARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 03764
(151) 30/05/2022
(732) RAMONA-NICOLE MANESCU,

STRADA CAMPUL CU FLORI
NR.10, BL.A48, SC.2, AP.16,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Humanitera

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 01.05.23

(591) Culori revendicate:roz (Hex #EC008B),
verde (Hex #00FFCD)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 03765
(151) 30/05/2022
(732) FERMA ZOOTEHNICĂ S.R.L.,

STR.DEPOZITELOR NR.5, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

FERMA ZOOTHENICA

(531) Clasificare Viena:
03.04.18; 03.04.02; 06.19.16; 05.01.03;
03.07.16; 26.01.01; 24.07.11; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:rosu (RAL 3020),
verde (RAL 6018), albastru (RAL 6027)

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

29. Intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, carne și produse din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
cazare temporară

───────
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(210) M 2022 03766
(151) 30/05/2022
(732) SUPPLEMENTS LABS SRL, SAT

BARGAU, COMUNA CICIRLAU,
NR.1, JUD. MARAMURES,
BARGAU, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

KIS HEGY MUNTE MIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

33. Vin, vin alb, vin roșu, vinuri dulci, vinuri rozé
───────

(210) M 2022 03767
(151) 30/05/2022
(732) ADRIAN STÂNGĂ, STR. DOAMNA

STANCA NR. 25, JUD. BRASOV,
FĂGĂRAŞ, BRAȘOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUD.ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

star donuts

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 01.01.02; 29.01.11

(591) Culori revendicate:mov(Pantone
2735C), gri (Pantone P 179-7 C), roz
(Pantone 921C)

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

30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unor bunuri precum: făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie (ambalate și neambalate), sucuri
și ape îmbuteliate (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata
și prin intermediul bicicletelor / tonetelor
mobile, oferirea de informații comerciale și
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, publicitate.

───────
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(210) M 2022 03768
(151) 30/05/2022
(732) AGRICOVER CREDIT IFN SA, BD.

PIPERA NR. 1B, CLADIREA DE
BIROURI CUBIC CENTER, ET. 6,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUD.ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Credit360

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.06

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 574,
Pantone 375)

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

9. Carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software pentru comunități
de utilizatori, software pentru managementul
relațiilor cu clienții, software de comunicare
pe calculator care permite accesarea și
administrarea conturilor de client, contoare/
aparate de măsură, stații meteorologice digitale,
publicații electronice, descărcabile, sisteme
de poziționare globală (GPS), instrumente
meteorologice, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare și
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoționale și/sau de publicitate,
servicii de consultanță publicitară și de afaceri
prin organizarea de concursuri și expoziții,
distribuția de mostre (promovare), organizarea
de expoziții de promovare, organizarea de
lansări de produse, producția de materiale
publicitare sub formă de pliante, broșuri
conținând informație tehnică și comercială,

strângerea la un loc, în beneficiul terților, a
unor produse diverse (exceptând transportul
acestora), și anume: carduri magnetice,
antene, aerometre, aparate de analiză a
aerului, altimetre, barometre, camere video,
aparate de fotografiat (fotografie), programe
de calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software pentru comunități de utilizatori, software
pentru managementul relațiilor cu clienții,
software de comunicare pe calculator care
permite accesarea și administrarea conturilor
de client, contoare/aparate de măsură, stații
meteorologice digitale, publicații electronice,
descărcabile, sisteme de poziționare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze cât mai comod, furnizarea
de servicii de platformă de tranzacții comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de consiliere în
managementul afacerilor, servicii de agenție de
import-export, servicii de analiză a tranzacțiilor
comerciale, servicii de consultanță comercială
în domeniul agricol, servicii de intermediere
comercială în legătură cu relaționarea dintre
diferiți profesioniști și clienți, servicii de analiză
a costurilor, servicii de analiză a profitului
activităților de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operațiuni comerciale en-gros
și cu amănuntul, servicii de management al
lanțului de aprovizionare, servicii de planificare și
organizare a întâlnirilor de afaceri.
36. Investiții de capital, emiterea cardurilor de
credit, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
servicii financiare, finanțare pentru achiziția în
rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
consultanță în asigurări, servicii de plăți
cu portofel electronic, împrumuturi (finanțare),
agenție de credit în domeniul agricol, procesarea
plăților efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăților efectuate cu cardul de debit.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/05/2022

(210) M 2022 03769
(151) 30/05/2022
(732) AGRICOVER CREDIT IFN SA, BD.

PIPERA NR. 1B, CLADIREA DE
BIROURI CUBIC CENTER, ET. 6,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUD.ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Input 360

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.06; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 574,
Pantone 375)

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

1. Produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultura, silvicultură,
preparate chimice (adjuvanți) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecția plantelor împotriva
agenților patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creșterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizând, substanțe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenți pentru uz
industrial, detergenți pentru utilizare în procesele
de producție, solvenți pentru utilizare în
procesele de producție, agenți tananți, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, rășini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial
și științific.
5. Preparate pentru uz medical și veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe și
alimente dietetice entru uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
pentru uz uman și veterinar, plasturi, materiale
pentru bandaje, materiale pentru plombarea
dinților, materiale pentru amprente dentare,
dezinfectanți, preparate pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
9. Carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,

barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, stații
meteorologice digitale, publicații electronice,
descărcabile, sisteme de poziționare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
31. Produse agricole, horticole, silvice și de
acvacultura, brute și neprocesate, semințe brute
și neprocesate, cereale neprocesate, produse
secundare de la procesarea cerealelor, pentru
hrana animalelor, animale vii, furaje concentrate
pentru uz animal, produse pentru îngrășarea
animalelor (furaj pentru animale), fructe și
legume proaspete, verdețuri proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare și
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoționale și/sau de publicitate,
servicii de consul publicitară și de afaceri
prin organizarea de concursuri și expoziții,
stribuția de mostre (promovare), organizarea de
expoziții de promovare, organizarea de lansări
de produse, producția de materiale publicitare
sub formă de pliante, broșuri conținând
informație tehnică și comercială, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, a unor produse
diverse (exceptând transportul acestora) şi
anume: produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultura, silvicultură
preparate chimice (adjuvanți) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecția plantelor împotriva
agenților patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creșterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizând, substanțe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenți pentru uz
industrial, detergenți pentru utilizare în procesele
de producție, solvenți pentru utilizare în
procesele de producție, agenți tananți, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, rășini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial
și științific, preparate pentru uz medical și
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanțe și alimente dietetice pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman și veterinar,
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plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinților, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanți, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a cerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, stații
meteorologice digitale, publicații electronice,
descărcabile, sisteme de poziționare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, carne, pește, păsări și
vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și gătite, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, și produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca
și sago,făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, înghețată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheață, produse
agricole, horticole, silvice și de acvacultură, brute
și neprocesate, semințe brute și neprocesate,
cereale neprocesate, produse secundare de la
procesarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
animale vii, furaje concentrate pentru uz animal,
produse pentru îngrășarea animalelor (furaj
pentru animale), fructe și legume proaspete,
verdețuri proaspete, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, furnizarea de servicii de
platformă de tranzacții comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de consiliere în managementul afacerilor,
servicii de agenție de import-export, servicii de
analiză a tranzacțiilor comerciale, servicii de
analiză a costurilor, servicii de analiză a profitului
activităților de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operațiuni comerciale en-gros
și cu amănuntul, servicii de management al
lanțului de aprovizionare, servicii de planificare și
organizare a întâlnirilor de afaceri.

───────

(210) M 2022 03770
(151) 30/05/2022
(732) S.C. AGRINVEST PLANT S.R.L.,

NR.74, C2-BIROU , BIROUL NR.1,
SAT BARAITARU, JUD. PRAHOVA,
COM. DRAGANESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

AGRINVEST PLANT

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.11

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

clase:
1. Îngrașăminte pentru agricultură, 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
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
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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
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
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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
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
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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
(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.
31. Legume proaspete, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere,
ciuperci proaspete, plante proaspete, ciuperci
proaspete, puieți de uz agricol, porumb
proaspăt, 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
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și ierburi, copaci și produse forestiere, flori,
gazon natural, cereale neprelucrate, cereale
crude (neprelucrate), cereale neprelucrate
pentru consum, graunte (cereal), cereale
brute, 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 proaspătă, 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 proaspeți, 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 neprelucrat, 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
proaspăt, grâu incolțit proaspăt, guave-căpșună
proaspete, gulii proaspete, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, hașme, proaspete, hașmă
nepreparată, hovenia acerba, proaspătă,
hrean japonez comestibil, proaspăt (wasabi),
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 neprelucrate, nuci braziliene
proaspete, nuci de cocos proaspete, nuci
de cola, 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,
pepeni proaspeți, pere proaspete, piersici
galbene proaspete, piersici neprelucrate, piersici
proaspete, plante proaspete în ghiveci, pomelo,
proaspete, portocale, portocale neprelucrate,
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păpălăi proaspeți, păstârnac proaspăt, păstăi
de fasole, proaspete, pătrunjel proaspăt,
salată verde, salate vii, salate verzi, 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, 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, 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, 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,
răsaduri, 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 produselor agricole brute și neprocesate 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
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.
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, 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,
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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
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 2022 03771
(151) 30/05/2022
(732) ȘTEFAN ANA-MARIA, LEORDENI

NR.94, BL.C3, SC.1, ET. 2, AP.14,
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ROMANIA

(540)
ARIA MOON

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

41. Divertisment muzical, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,

compunere de cântece, compunere de muzică
pentru terți, concerte de muzică în direct,
concerte muzicale pentru radio, concerte
muzicale pentru televiziune, cursuri de muzică,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
radio și televiziune, educație muzicală, editare
muzicală, editare sau înregistrare de sunete și
imagini, editare de muzică, editare de înregistrări
audio, dublare de filme, divertisment în direct,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizarea de divertisment prin intermediul
internetului, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web de pe
internet cu muzică în format mp3, muzică digitală
[care nu poate fi descărcată] de pe internet,
producția de muzică, producția de spectacole
în direct, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de spectacole de divertisment în
direct, prezentare de spectacole muzicale,
prezentare de spectacole în direct, producție de
videouri muzicale, publicare de texte muzicale,
publicare de partituri muzicale, reprezentații
muzicale în direct, reprezentații teatrale,
reprezentații muzicale, servicii de compoziții
muzicale, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment audio, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de divertisment prestate de muzicieni,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de concerte în direct, servicii de
înregistrări sonore, servicii de înregistrare și
producție audio, servicii de înregistrare audio și
video, servicii de înregistrări audio, servicii de
muzică în direct, servicii de mixare muzicală,
servicii de maestru de ceremonii, organizare
de spectacole muzicale live, organizare de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la săli
de spectacole, organizare de spectacole în direct
susținute de trupe muzicale.

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

clase:
1. Îngrașăminte pentru agricultură, 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
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
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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
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,
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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
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
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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
(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.
31. Legume proaspete, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere,
ciuperci proaspete, plante proaspete, ciuperci
proaspete, puieți de uz agricol, porumb
proaspăt, 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, cereale neprelucrate, cereale
crude (neprelucrate), cereale neprelucrate
pentru consum, graunte (cereal), cereale
brute, 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 proaspătă, 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 proaspeți, 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 neprelucrat, 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
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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
proaspăt, grâu incolțit proaspăt, guave-căpșună
proaspete, gulii proaspete, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, hașme, proaspete, hașmă
nepreparată, hovenia acerba, proaspătă,
hrean japonez comestibil, proaspăt (wasabi),
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 neprelucrate, nuci braziliene
proaspete, nuci de cocos proaspete, nuci
de cola, 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,
pepeni proaspeți, pere proaspete, piersici
galbene proaspete, piersici neprelucrate, piersici
proaspete, plante proaspete în ghiveci, pomelo,
proaspete, portocale, portocale neprelucrate,

păpălăi proaspeți, păstârnac proaspăt, păstăi
de fasole, proaspete, pătrunjel proaspăt,
salată verde, salate vii, salate verzi, 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, 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, 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, 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,
răsaduri, 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,
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plante leguminoase, pomi fructiferi, arbuști
fructiferi.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor agricole brute și neprocesate 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
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.
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, 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
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

───────
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(540)

AGRINVEST FARM

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.11

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

clase:
1. Îngrașăminte pentru agricultură, 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
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
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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
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
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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
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
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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
(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.
31. Legume proaspete, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere,
ciuperci proaspete, plante proaspete, ciuperci
proaspete, puieți de uz agricol, porumb
proaspăt, 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, cereale neprelucrate, cereale

crude (neprelucrate), cereale neprelucrate
pentru consum, graunte (cereal), cereale
brute, 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 proaspătă, 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 proaspeți, 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 neprelucrat, 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
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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
proaspăt, grâu incolțit proaspăt, guave-căpșună
proaspete, gulii proaspete, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, hașme, proaspete, hașmă
nepreparată, hovenia acerba, proaspătă,
hrean japonez comestibil, proaspăt (wasabi),
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 neprelucrate, nuci braziliene
proaspete, nuci de cocos proaspete, nuci
de cola, 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,
pepeni proaspeți, pere proaspete, piersici
galbene proaspete, piersici neprelucrate, piersici
proaspete, plante proaspete în ghiveci, pomelo,
proaspete, portocale, portocale neprelucrate,
păpălăi proaspeți, păstârnac proaspăt, păstăi
de fasole, proaspete, pătrunjel proaspăt,

salată verde, salate vii, salate verzi, 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, 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, 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, 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,
răsaduri, 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.
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35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor agricole brute și neprocesate 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
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.
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, 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
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

───────
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(210) M 2022 03774
(151) 30/05/2022
(732) RATTAN NOBLESSE SRL, STR

PRINCIPALA NR 73, CORP C
26, JUD. GIURGIU, STANESTI,
087215, GIURGIU, ROMANIA

(540)

RATTAN NOBLESSE
mobilier realizat manual

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov ( Pantone 513
C), negru

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

20. Mobilier de grădină
───────

(210) M 2022 03775
(151) 30/05/2022
(732) CARTOFISSERIE SA, STR. CALEA

BUCUREŞTI, NR. 54, ET. 3, AP. 1,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500365,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P RIGHTS AGENCY SRL
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. LUNGA, NR.
270, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500450, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
BUCUROŞI DE PROASPEŢI

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

29. Carne, carne gătită, pește, fructe de mare
și moluște, păsări de curte și vânat, conserve
din carne de vânat, extracte din carne, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și gătite,
jeleuri, gemuri, compoturi, paste de fructe și
legume, dulcețuri, ouă și produse din oua, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri

și grăsimi alimentare, inclusiv chpsuri de cartofi
cu conținut scăzut de grăsimi, chipsuri, chiftele si
fulgi de cartofi, găluște pe bază de cartofi.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promoționale, magazine de vânzare cu
amănuntul a produselor alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul a produselor alimentare prin
intermediul site-urilor web, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, inclusiv: servicii
oferite de barurii, servicii oferite de bufet
salate, servicii oferite de bufete și restaurante
cu autoservire, servicii oferite de bufet pentru
gustări (snack-baruri), servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, servicii oferite de
cafenea, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare și servire de alimente
și băuturi în bistrouri, în gogoșerii, în internet-
cafe, servicii de bucătărie mobilă, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de consultanță cu privire la alimente, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la tehnici de
coacere, servicii de consultanță în domeniul
artelor culinare, servicii de degustare de vinuri,
servicii de somelier, servicii de restaurant
washoku, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
servicii de case de vacanță, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de rezervare a locurilor de cazare (time-share),
servicii de rezervare a meselor, servicii de terasă
berărie, servicii oferite de rotiserii.

───────
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(210) M 2022 03776
(151) 30/05/2022
(732) VALENTIN RUSU, STR. BOJA,

NR. 2C, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
VALI VIJELIE

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

41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, audiție pentru concursuri
televizate de talente, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin
cablu, divertisment furnizat prin sisteme de
videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare
de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de

servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii
de karaoke, management artistic de teatru,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, music-
hall, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe internet, organizare de
activități recreative, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de competiții, organizare de concursuri
muzicale, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
webinare, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), turnee sub formă de servicii de
divertisment, tabere de vară (divertisment și
educație), studiouri cinematografice, studiouri
de dans, spectacole de televiziune prin satelit,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, spectacole de focuri de artificii, sisteme
de joc (divertisment, educație), servicii specifice
școlilor (educație), servicii specifice parcurilor
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de aventură pentru copii, servicii sportive și
de fitness, servicii oferite de clovni, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
parcuri naturale (în scopuri de recreere), servicii
oferite de sala de karaoke, servicii oferite de
sălile de dans, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de spectacole în direct, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de rezervări pentru activități de divertisment,
servicii de spectacole cu laser, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii
de sporturi electronice, servicii de videotecă,
servicii educative oferite de școli, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii în
domeniul producției de spectacole, servicii de
informații prin telefon referitoare la divertisment,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de război, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de recepție (divertisment),
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru utilizarea
în comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de iluminat
în scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
despre curse, furnizate prin telefon, servicii de
informare referitoare la recreere, servicii de
informații despre programul filmelor, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment

radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de agrement, servicii de animatori,
servicii de cabaret, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
de club de cabaret, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi de fani, servicii de cluburi de
fani (divertisment), servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, regizare sau
prezentare de piese, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment, sală
de evadare (divertisment), seriale de televiziune
prin satelit, servicii ale agențiilor de divertisment,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
ale cinematografelor, servicii culturale, servicii
oferite de săli de cinema, servicii oferite de
săli de jocuri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, programe de televiziune prin cablu
(programare), proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispozitie de echipamente de
karaoke, punere la dispoziție de instalații
de cinematografe și de teatre, punere la
dispoziție de săli de divertisment, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentări audiovizuale,
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prezentări de filme în scopuri educative,
prezentare de piese de teatru, prezentare de
spectacole de patinaj pe gheață, prezentări de
recitaluri, producere de emisiuni-concurs pentru
televiziune, producere de spectacole de patinaj
cu role, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune,
planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire de programe de știri pentru
cinema, pregătire de programe documentare
pentru difuzare, prezentare de filme.

───────

(210) M 2022 03777
(151) 30/05/2022
(732) TAGLIO ROMANA SRL, STR.

LOMBULUI, NR. 30, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

il forno

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 26.01.03

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

30. Pizza, sosuri, plăcinte, spaghete, sandvișuri,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), clatite, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște, lasagna, lipii pentru sandvișuri
(pâine), hamburgeri (sandvișuri), chifle, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, bauturi pe
baza de ciocolata, cacao sau cafea, bauturi
pe baza de ceai, suc de fructe (produse de
cofetarie).
43. Servicii de pizzerie, servicii de fast-food,
servicii de fast-food la pachet, servicii de
alimentație publică și anume bar, restaurant,
cantină, cafenele, servicii ale bistrourilor, snack-
bar-uri, furnizarea de informații cu privire la
restaurant, terasă, grădină de vară, servicii de
restaurant cu servire la pachet, furnizarea de
alimente ș băuturi, furnizare de facilități pentru
nunți, petreceri și dans, servicii de organizare de
banchete, servicii de cocktail bar, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
facilități de uz general pentru întâlniri, conferințe
și expoziții, servicii de informare, consiliere,
management și consultanță referitoare la cele
menționate anterior.

───────
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(210) M 2022 03778
(151) 30/05/2022
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL ÎNALT,

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

FAMILIA SAFIR DIN 1945

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.02; 27.07.01; 27.07.12; 29.01.12

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

clase:
29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată

sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/05/2022

animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă , hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)cu
carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla

(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere brute şi neprocesate,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe
şi legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor , hrană pentru păsări ,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal ,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenţii
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana pentru
animale, animale vii, alimente si bauturi.
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40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
servicii oferite de ferme de animale, servicii
oferite de ferme agricole.

───────

(210) M 2022 03779
(151) 30/05/2022
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT,

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

FAMILIA SAFIR DIN 1945

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.01; 03.07.03;
17.02.02

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

clase:
29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
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din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru

animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă , hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)cu
carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
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(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere brute şi neprocesate,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe
şi legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor , hrană pentru păsări ,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal ,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenţii
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana pentru
animale, animale vii, alimente si bauturi.

40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
servicii oferite de ferme de animale, servicii
oferite de ferme agricole.

───────

(210) M 2022 03780
(151) 30/05/2022
(732) NOSTALGIC SRL, STR. MIRCEA

CEL BĂTRÂN, NR. 84, BL. MF 1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900658, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
CRAMA VIISOARA OPERA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2022 03781
(151) 30/05/2022
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT,

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

FAMILIA SAFIR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.13; 03.07.03; 17.02.02

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

clase:
29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată

sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
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animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă , hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)cu
carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla

(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere brute şi neprocesate,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe
şi legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor , hrană pentru păsări ,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal ,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenţii
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana pentru
animale, animale vii, alimente si bauturi.
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40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
servicii oferite de ferme de animale, servicii
oferite de ferme agricole.

───────

(210) M 2022 03782
(151) 30/05/2022
(732) BIG CLEANING COMPANY SRL,

STR. CĂLMĂŢUI, NR. 33. SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NEAGU LAURA, STR. DINU
VINTILĂ, NR. 6B, BL.3, SC. K, ET.
1, AP. 2, COMPLEX CENTRAL
PARK, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

OZONE Spalatorie
Curatatorie BIG Craiovita

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.03

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb

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

37. Curăţarea, spălarea şi îngrjirea ţesăturilor,
materialelor textile, a blănurilor şi a produselor
din aceste materiale, spălătorie de rufe şi
covoare, curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
curăţarea covoarelor.

───────

(210) M 2022 03783
(151) 30/05/2022
(732) NOSTALGIC SRL, STR. MIRCEA

CEL BĂTRÂN, NR. 84, BL. MF 1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900658, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
CRAMA VIISOARA
PERLA DOBROGEI

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2022 03784
(151) 30/05/2022
(732) OLTEXTUR SRL, STR.

INDEPENDENŢEI, BIROUL NR.
1, 4, 5, 7, 8, 10, 11,13, BL.T3,
PARTER, JUD. OLT, SLATINA,
OLT, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OLTEXTUR amintirile
frumoase raman

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 26.07.04; 26.11.12

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

clase:
39. Servicii de turism, agentie de turism,
servicii de agentie de turism pentru organizarea
calatoriilor, servicii de agentie de turism si anume
organizarea transportului pentru calatori, servicii
de ghizi de turism, servici de agentie de turism
privind rezervari de cazare.

───────

(210) M 2022 03785
(151) 30/05/2022
(732) NOSTALGIC, STR. MIRCEA CEL

BATRAN NR. 84, BL. MF 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900658, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
CRAMA VIISOARA

PERLA MURFATLAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 03786
(151) 30/05/2022
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT

NR.2, CORP CLĂDIRE C1, ETAJ
1, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

FAMILIA SAFIR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

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

clase:
29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
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congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile

pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă , hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
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rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)cu
carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere brute şi neprocesate,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe
şi legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor , hrană pentru păsări ,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă
de oleaginoase/turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenții
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de

comercializare in spatiu fizic si/sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne și
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana pentru
animale, animale vii, alimente și băuturi.
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucătar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
servicii oferite de ferme de animale, servicii
oferite de ferme agricole.

───────
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(210) M 2022 03787
(151) 30/05/2022
(732) RĂZVAN-CONSTANTIN POPA,

BLD. CAROL I NR. 37, ET. 2,
AP.6, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IRIS OPTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2748), alb (Pantone 000C)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 03788
(151) 30/05/2022
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL ÎNALT

NR.2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 03.07.24

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

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

29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
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carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ,
pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit, fecundate,
furaje, nutret, fân, preparate pentru îngrăşarea
animalelor, hrană pentru păsări, hrană pentru
animale, fainuri proteice pentru consum animal,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal, produse
reziduale din cereale pentru consum animal, terci
de tărâţe pentru consum animal, făină pentru
animale, seminţe de cereale, neprocesate,
produse masticabile comestibile pentru animale,
deşeuri distilate pentru consum animal, făină
de in (nutreţ), grăunţe (cereale), grăunţe pentru
consum animal, şroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, turtă de oleaginoase/turtă
pentru vite, hrană pentru animalele de companie,
nutreţ de grajd pentru animale, paie (furaje),
furaje pentru fortifierea organismului animal.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă, hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)
cu carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
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constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere brute şi neprocesate,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe
şi legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor , hrană pentru păsări ,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal ,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă
de oleaginoase/turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenții
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse și servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare în spatiu fizic și/sau online,
cu amanuntul și/sau cu ridicata de carne și
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrană pentru
animale, animale vii, alimente și băuturi.
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,

conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
servicii oferite de ferme de animale, servicii
oferite de ferme agricole.

───────

(210) M 2022 03789
(151) 30/05/2022
(732) SAFIR, STR. PODUL ÎNALT NR.2,

CORP CLADIRE C1, ETAJ 1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)
FAMILIA SAFIR

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

29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
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din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, musaca
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ,
pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit, fecundate,
furaje, nutret, fân, preparate pentru îngrăşarea
animalelor, hrană pentru păsări, hrană pentru
animale, fainuri proteice pentru consum animal,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal, produse
reziduale din cereale pentru consum animal, terci
de tărâţe pentru consum animal, făină pentru
animale, seminţe de cereale, neprocesate,
produse masticabile comestibile pentru animale,
deşeuri distilate pentru consum animal, făină
de in (nutreţ), grăunţe (cereale), grăunţe pentru
consum animal, şroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, turtă de oleaginoase/turtă
pentru vite, hrană pentru animalele de companie,

nutreţ de grajd pentru animale, paie (furaje),
furaje pentru fortifierea organismului animal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă, hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)
cu carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
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(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere brute şi neprocesate,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe
şi legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor , hrană pentru păsări ,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal ,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă
de oleaginoase/turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenții
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse și servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare în spatiu fizic și/sau online,
cu amanuntul și/sau cu ridicata de carne și
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrană pentru
animale, animale vii, alimente și băuturi.

40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
servicii oferite de ferme de animale, servicii
oferite de ferme agricole.

───────

(210) M 2022 03790
(151) 30/05/2022
(732) VD MARKETING SOLUTIONS

SRL, STR. TRAIAN NR. 36, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NAKEDRO

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu instrumente ajutătoare pentru
sex, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, jucării erotice și stimulente
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sexuale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu lubrifianți și geluri
pentru uz personal, creme, uleiuri de masaj,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu lenjerie de corp, costume, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălţăminte şi
articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate
medical, produse pentru sănătatea sexuală,
contraceptive şi prezervative, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu cărţi,
filme și reviste.

───────


