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Cereri Mărci publicate în 16/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08853 09/12/2020 S.C. SOLIS FARMA S.R.L. SOLIS FARMA

2 M 2020 08879 09/12/2020 SOFTFORBIZ SRL SOFT4BIZ shaping the happy
workplace

3 M 2020 08880 09/12/2020 ROMCHIM PROTECT SRL

4 M 2020 08881 09/12/2020 DEALXLINK SRL Dealxlink

5 M 2020 08882 09/12/2020 APULUM INVESTMENTS SRL APULUM RESIDENCE

6 M 2020 08884 09/12/2020 MAIDAN EVENTS SRL Fezandate de Moșie

7 M 2020 08886 09/12/2020 MARIUS - CONSTANTIN
NICULAE

EWWE

8 M 2020 08887 09/12/2020 TREK TOR SELL SRL TREK TOR

9 M 2020 08888 09/12/2020 VINEXPORT SA FOCSANI FOCUL VIU

10 M 2020 08889 09/12/2020 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

Focus la prima oră

11 M 2020 08890 09/12/2020 VINEXPORT SA FOCSANI VINCERO

12 M 2020 08891 09/12/2020 SC OMNICOVER BUSINESS
SRL

GNR market

13 M 2020 08892 09/12/2020 PROFI ROM FOOD S.R.L cassa

14 M 2020 08893 09/12/2020 VINEXPORT SA FOCSANI VINEXPORT TERRA
VULCANICA

15 M 2020 08894 09/12/2020 MANAGEMENT OBJECTIVES
S.A.

Semintele Pamantului

16 M 2020 08895 09/12/2020 ELSE SRL formota

17 M 2020 08897 09/12/2020 CREART - CENTRUL DE
CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ROMANIAN CREATORS

18 M 2020 08898 09/12/2020 SC NANBAO IMPEX SRL Twins

19 M 2020 08899 09/12/2020 LOGI BIC SRL fabrikart mobilier de inspiraţie
calculată

20 M 2020 08900 09/12/2020 ALI KOK Pantep

21 M 2020 08901 09/12/2020 IDEAL TABACCOS SRL DeRulat

22 M 2020 08903 09/12/2020 S.C. GREEN DAY
DISTRIBUTION S.R.L.

Green Day Candle

23 M 2020 08904 09/12/2020 VALENTIN ZANFIR Subcarpati Trail Run
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 08905 09/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. cassa wash

25 M 2020 08906 09/12/2020 S.C. ZAMBETE DELICIOASE
S.R.L.

Zambete dulci

26 M 2020 08907 09/12/2020 S.C. LA TOBOGANE S.R.L. LA TOBOGANE

27 M 2020 08908 09/12/2020 DIVERSPOL SIDE S.R.L. DIVERSPOL

28 M 2020 08909 09/12/2020 DARER PRESCOM SRL ReBoxed

29 M 2020 08910 09/12/2020 SEDA INVEST SRL RS RED SQUARE

30 M 2020 08911 09/12/2020 IOANA-MARIA MOLDOVAN Jupâneasa

31 M 2020 08912 09/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

DISTRICT. LACUL TEI

32 M 2020 08914 09/12/2020 SAFE FUTURE VISION SRL Casa Odobescu

33 M 2020 08915 09/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. profi SUPER

34 M 2020 08916 09/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD profi CITY

35 M 2020 08917 09/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. profi GO

36 M 2020 08918 09/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. profi LOCO

37 M 2020 08919 09/12/2020 FINE WINE LACERTA S.R.L. LACERTA Cuvée X
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(210) M 2020 08853
(151) 09/12/2020
(732) S.C. SOLIS FARMA S.R.L., STR.

ROMÂNĂ, NR. 6, JUD. BIHOR,
BEIUȘ, BIHOR, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 067000, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SOLIS FARMA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.06

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

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: acetaminofen (pentru
calmarea durerii), acetați de uz farmaceutic,
adjuvanți biologici de uz medical, adjuvanți
chimici de uz medical, adjuvanți pentru
uz medical, agenți antiaritmici, agenți de
administrare de medicamente, agenți de
curățare gastrointestinală, agenți de detoxifiere
în cazul dependenței de medicamente, agenți
de dezintoxicare alcoolică, agenți de inhibare
a evoluției tumorii, agenți de tratare a
insolațiilor, agenți detoxifianți pe bază de
plante, agenți hipolipidici, agenți metabolici de
detoxifiere, agenți parasimpatomimetici, agenți
simpatomimetici, agenți imunoterapeutici pentru
infecțiile bacteriene, agenți stimulatori analeptici,
agenți vâscoelastici de uz oftalmic, ioduri
alcaline de uz farmaceutic, alcaloizi utilizați
ca analgezici, alcool de uz topic, alcool
izopropilic utilizat în scopuri medicale, alifii
medicinale, alifii medicamentoase mentolate,
pentru mai multe scopuri, amidon de uz

farmaceutic, analeptice, aminoacizi de uz
medical sau veterinar, aminoacizi de uz medical,
analgezice, analgezice administrate pe cale
orală, analgezice antipiretice, analgezice cu
aplicare topică, analgezice de uz farmaceutic,
analgezice de uz medical, anestezice, antiacizi,
antibiotice, antibiotice de uz uman, antibiotice
folosite în detoxifiere, antibiotice pentru utilizare
în stomatologie, anticorpi, antibiotice sub
formă de loțiuni, antidepresive, antidoturi,
antiemetice (antivomitive), antiemetice obținute
din surse vegetale, antiemetice pentru
greața de dimineață, antiflatulente, antigeni,
antihelmintice, antihistamince, antimalarice,
antioxidanți, antipiretice, antispastice, antitoxine,
antispastice antimuscarinice, produse antisolare
(unguente contra arsurilor solare), antitusive,
antivirale, antivirale topice, antivenin pentru
tratarea înțepăturilor, apă de gură (gargare) de
uz medical, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
apă de plumb, argilă de uz farmaceutic,
apă demineralizată de uz medical, aspirină,
argilă naturală pentru scopuri terapeutice, argilă
pentru tratarea bolilor de piele, autoantigeni,
aspirină sub formă de tablete, balsam
analgezic, balsam de buze medicinal, preparate
balsamice de uz medical, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
balsamuri de buze farmaceutice, balsamuri
de uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
balsamuri medicinale pentru picioare, băuturi
care restabilizează și revigorează organismul,
de uz medical, bicarbonat de sodiu de
uz farmaceutic, blocante ale canalelor de
calciu, brom de uz farmaceutic, preparate
bronhodilatatoare, băuturi cu electroliți ca
substitut de uz medical, băuturi cu electroliți,
pentru scopuri medicale, băuturi din lapte de malț
de uz medical, băuturi minerale de uz medicinal,
calmante, camfor de uz medical, capsule contra
alergiei, capsule de ginseng de uz medical,
capsule de tuse, capsule decongestionante,
capsule din gelatină pentru farmaceutice,
capsule din plante pentru îmbunătățirea
performanțelor masculine, capsule goale pentru
produse farmaceutice, capsule fabricate din
polimeri pe bază de dendrimeri pentru produse
farmaceutice, carbon activ utilizat ca antidot
pentru otrăvuri, cardiotonice, cataplasme, ceai
medicinal, ceai artificial (de uz medicinal), ceaiuri
de slăbit de uz medical, ceaiuri din plante
pentru uz medicinal, celuloză de uz farmaceutic,
preparate chimice de uz farmaceutic, citostatice
de uz farmaceutic, citostatice de uz medical,
cloroform, combinații de săruri de calciu, de uz
farmaceutic, compoziții din plante medicinale de
uz medical, compoziții farmaceutice, comprese
medicamentoase, comprimate antibiotice,
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cărbune activat de uz medical, comprimate
de calciu sub formă de supliment alimentar,
comprimate împotriva tusei, compuși pentru
tratarea bolilor respiratorii, compuși pentru
tratarea cancerului, compuși pentru tratarea
sindroamelor asociate afecțiunilor pulmonare,
remedii contra constipației, contraceptive orale,
creioane contra negilor, creme analgezice
de uz topic, creme antibiotice, creme de
corp (medicinale), creme cu hidrocortizon,
creme de corp de uz farmaceutic, creme
de noapte (medicinale), creme de picioare
(medicinale), creme de protecție medicinale,
creme de uz dermatologic, creme de uz
medical, pentru îngrijirea pielii, creme din plante
de uz medical, cremă contra mâncărimilor
(antipruritice), cremă de scutece (medicinală),
cremă de tipul cold cream, de uz medical,
creme (medicinale) aplicate după expunerea
la soare, creme (medicinale) pentru bebeluși
și copii, creme farmaceutice, creme hidratante
de uz farmaceutic, creme medicale terapeutice,
creme medicinale, creme medicamentoase
cu antibiotice, pentru mai multe scopuri,
creme medicinale pentru protecția pielii, creme
medicinale pentru piele, creme medicinale
pentru îngrijirea picioarelor, creme pentru
acnee (preparate farmaceutice), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru bătături și
calus, creme pentru mâini de uz medical,
creme pentru stimularea orgasmului, creme
pentru ten (medicinale), creozot de uz
farmaceutic, scoarță de croton, decocturi din
plante medicinale, produse contra degerăturilor,
dezinfectante pentru tractul urinar, diastaze
de uz medical, digestive, diaforetice, digestive
de uz farmaceutic, diluanți de uz medical,
diuretice, diuretice folosite în scopuri de
detoxifiere, drajeuri (medicamente), drajeuri
medicamentoase pentru tuse, drojdie de uz
farmaceutic, dropsuri de salmiac, dropsuri de
uz medical, dropsuri pentru gât, dropsuri
medicamentoase, dropsuri împotriva tusei,
dulciuri farmaceutice, electroliți de uz medical,
elixire pentru ameliorarea astmului, elixire
pentru ameliorarea răcelilor, elixire pentru
calmarea pielii, elixire pentru eczemă, elixire
pentru prevenirea infecțiilor în gât, elixire
pentru prevenirea răcelilor, elixire pentru
psoriazis, elixiruri (preparate farmaceutice),
emetice, enzime digestive, esteri de uz
farmaceutic, eteri de uz farmaceutic, eucalipt
de uz farmaceutic, eteri de uz medical,
expectorante, expectorante cu antitusive, extract
de cantaridă de uz farmaceutic, extracte din
plante de uz medical, extracte din plante
medicinale, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, extracte vegetale de uz

farmaceutic, produse chimico farmaceutice,
farmaceutice injectabile, fermenți de uz
farmaceutic, fosfați de uz farmaceutic, fructe
uscate de cătină chinezească pentru utilizare
în medicina chinezească, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, geluri care previn lipirea
folosite cu dispozitive de drenare a rănilor,
geluri de corp de uz farmaceutic, geluri de uz
dermatologic, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, geluri medicamentoase de corp, geluri
medicamentoase pentru igiena bucală, geluri
pentru stimularea sexuală, geluri spermicide,
geluri topice de prim ajutor, geluri topice
de uz medical și terapeutice, gențiană de
uz farmaceutic, ginseng pentru uz medicinal,
glicerină de uz medical, glucoză de uz medical,
gumă de mestecat cu aromă de mentă
de uz medical, gumă de mestecat de uz
medical, hematogen, hidrocortizon, hârtie pentru
cataplasme cu muștar, hidroxid de magneziu
de uz medical, hormoni de creștere umani,
hormoni de uz medical, ibuprofen destinat
utilizării ca analgezic oral, ierburi medicinale,
ierburi medicinale tradiționale chinezești, ierburi
medicinale uscate sau conservate, implanturi
farmaceutice, imunomodulatori, imunoglobulină
umană, infuzii dietetice de uz medical, infuzii din
plante medicinale, infuzii medicinale, inhalanți,
injectoare de insulină care se vând umplute
cu insulină, insulină, iod de uz farmaceutic,
ioduri de uz farmaceutic, lactoză, laxative,
laxative folosite în detoxifiere, lecitină de uz
medical, cărbune de lemn de uz farmaceutic,
lemn dulce de uz farmaceutic, licorice
chinezească medicinală, loțiune hidratantă de
corp de uz farmaceutic, loțiuni de piele
medicinale, loțiuni de păr medicamentoase,
loțiuni de uz farmaceutic, lăptișor de matcă
de uz medical, lăptișor de matcă pentru uz
farmaceutic, înlocuitori pentru tutun (pentru
uz medical), loțiuni medicamentoase, loțiuni
medicamentoase pentru iritația de scutec,
loțiuni medicinale pentru mâini, loțiuni pentru
ochi, de uz medical, loțiuni pentru protecție
împotriva plantelor otrăvitoare, loțiuni pentru
tratarea bolii piciorului de atlet, loțiuni pentru
protecție împotriva uleiurilor toxice ale plantelor
otrăvitoare, loțiuni pentru îngrijirea pielii (de uz
medical), loțiuni tonice pentru piele (medicinale),
lubrifianți vaginali, lumânări pentru urechi,
magnezie de uz farmaceutic, medicamente,
medicamente anticonvulsive, medicamente
antiinflamatoare nesteroidiene, medicamente
antipiretice cu efect de sedare, medicamente
antivirale pentru tratarea gripei, medicamente
autonome de uz medical, medicamente
citostatice de uz medical, medicamente
anticancer, medicamente contra alergiilor,
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medicamente contra tumorilor, medicamente
hipoglicemice, medicamente homeopate,
medicamente inhibitoare ale tusei, medicamente
pe bază de plante, medicamente pentru acnee,
medicamente pentru ameliorarea alergiilor,
medicamente pentru boli cardiovasculare
utilizate în tratamentul anginei pectorale,
medicamente pentru boli cardiovasculare
utilizate în tratamentul aritmiilor, medicamente
pentru boli cardiovasculare utilizate în
tratamentul hipertensiunii, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
infarctului miocardic, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
insuficienței cardiace congestive, medicamente
pentru dereglări intestinale, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
șocurilor, medicamente pentru implantare,
medicamente pentru prevenirea febrei laptelui,
medicamente pentru reglarea ciclului menstrual,
medicamente pentru tuse, medicamente pentru
tratarea bolilor gastrointestinale, medicamente
împotriva migrenelor, medicamente în stare
brută, medicație antifungică, medicație pentru
calmarea arsurilor, medicație pentru diaree,
mentol, mentă de uz farmaceutic, alifie
cu mercur, narcotice sintetice, neoantigeni,
nutraceutice de uz terapeutic, ovule vaginale,
oxid de magneziu de uz medical, paracetamol,
paraziticide de uz medical, pastile antioxidante,
pastile contra alergiei, pastile pe bază de miere
și plante pentru gât, pastile pentru suprimarea
apetitului, pastile pentru tratamentul acufenei,
peptide sintetice de uz farmaceutic, remedii
contra transpirației picioarelor, picături nazale
de uz medical, picături nazale pentru tratarea
alergiilor, picături pentru urechi, picături pentru
ochi, pilule pentru slăbit, produse farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, săruri de potasiu de
uz medical, poțiuni medicinale, precursoare
antivirale, preparat anestezic injectabil,
preparate androgenice, preparate anestezice
de inhalat, preparate antibacteriene, preparate
antibacteriene pentru acnee, preparate
anticanceroase, preparate antidiabetice,
preparate antiinflamatorii, preparate
antimicotice, preparate antimicrobiene,
preparate antifungice dermatologice pentru
unghii, preparate bacteriene probiotice de
uz medical, preparate biologice pentru
tratarea cancerului, preparate cardiovasculare,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimice împotriva cancerului, preparate
chimioterapeutice, preparate contraceptive
(anticoncepționale), preparate cu amestec de
hormoni, preparate cu amestec de antibiotice,
preparate cu estrogen, preparate cu penicilină,
preparate de uz medical pentru inhibarea

apetitului, preparate dermatologice, preparate
de îndepărtare a verucozităților, preparate
din aloe vera de uz terapeutic, preparate
farmaceutice, preparate din plante de uz
medical, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
părului, preparate farmaceutice pentru utilizare
în oftalmologie, preparate farmaceutice pentru
leziunile pielii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea alergiilor, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor cauzate de bacterii,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
bolilor inflamatorii, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
sistemului nervos, preparate farmaceutice
pentru inhalatoare, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor oculare, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor inflamatorii, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor oculare, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru utilizare în
hematologie, preparate farmaceutice pentru
răni, preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, preparate farmaceutice pentru
hidratarea pielii în timpul sarcinii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea osteoporozei,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul fracturilor osoase, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului, preparate farmaceutice
pentru activarea funcției celulare, preparate
farmaceutice pentru reglarea imunității,
preparate farmaceutice pentru răceală,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolii cardiovasculare, preparate hormonale de
uz farmaceutic, preparate imunostimulatoare,
preparate medicinale pentru tratamentul bolilor
infecțioase, preparate medicinale pentru
creșterea părului, preparate oftalmologice,
produs de curățare antibacterian, preparate
și substanțe medicinale, produs antibacterian
pentru curățarea feței, produse antihemoroidale,
produse antifungice vaginale, produse
antiinfecțioase, produse antiinflamatoare,
produse antiurice, zahăr de uz medical, ulei
de ricin de uz medical, ulei de terebentină
de uz farmaceutic, uleiuri medicinale,
unguente antibiotice, unguente antiinflamatoare
homeopate, unguente antiinflamatoare,
unguente de uz farmaceutic, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecțiunilor
dermatologice, unguente pentru hemoroizi,
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vaccinuri virale, vaccinuri împotriva gripei,
suplimente pe bază de plante, supozitoare,
supozitoare laxative, tablete de uz farmaceutic,
tincturi de uz medical, tonice (medicamente),
remedii contra transpirației, tratamente
medicinale pentru scalp, truse medicale
de voiaj, ulei camforat de uz medical,
ulei de cocos de uz medical, substanțe
anticoagulante, substanțe anticonvulsive,
substanțe antisifilitice, substanțe astringente,
sulfamide (medicamente), substanțe
hipoglicemice, substanțe farmaceutice
dermatologice, suplimente de calciu, suplimente
alimentare medicinale, sulfat de magneziu de
uz farmaceutic, suplimente dietetice pe bază
de zinc, suplimente homeopate, suplimente
nutritive din amidon adaptate pentru uz
medical, soluții electrolitice de uz medical,
somnifere, soluții sterile pentru scopuri medicale,
soluții farmaceutice utilizate în dializă, sprayuri
antialergice, sprayuri antiinflamatoare, spray-
uri pentru gât (medicinale), spray de gură
medicinal, spray nazal pentru tratarea alergiilor,
sprayuri medicinale, sprayuri nazale de uz
medical, spumă antibacteriană de curățat,
sprayuri nazale decongestionante, steroizi,
stimulatori psihomotori, substanțe antibacteriene
de uz medical, sedative hipnotice, semințe
de ricin de uz farmaceutic, seruri, semințe
de in de uz farmaceutic, seruri antitoxice,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
soluții de alginat pentru scopuri farmaceutice,
săruri amare, săruri contra leșinului, preparate
medicale pentru slăbire, săruri de magneziu
de uz farmaceutic, săruri de sodiu de uz
medical, săruri de uz medical, săruri minerale
de uz medical, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, șervețele umede impregnate
cu loțiuni farmaceutice, propolis pentru uz
farmaceutic, proteine regulatoare de uz medical,
pudre medicinale pentru copii, bandaje adezive,
benzi adezive pentru uz medical, bandaje de
uz medical pentru ochi, bandaje chirurgicale,
bandaje adezive pentru rănile pielii, bandaje
elastice (pansamente), bandaje lichide pentru
rănile pielii, bandaje pentru fabricarea mulajelor,
bandaje pentru ochi de uz medical, bandaje
pentru pansat, bandaje pentru urechi, benzi
de strângere (de uz medical), benzi pentru
venele varicoase, benzi dublu-adezive de uz
medical, bureți vulnerari, comprese, comprese
din tifon, comprese pentru ochi, comprese
utilizate ca pansamente, compoziții adezive
pentru uz medical, bumbac hidrofil de uz
medical, bețișoare cu vată pentru uz medical,
pansamente adezive, pansament sterilizat,
materiale pentru pansat, materiale pentru
bandajarea rănilor, materiale absorbante pentru

pansat, leucoplast de uz medical, fire de uz
medical, pansamente pentru răni, pansamente
de prim ajutor, pansamente chirurgicale și
medicale, pansamente chirurgicale, plasturi,
plasturi chirurgicali, plasturi cu medicament,
plasturi transdermali, plasturi pentru bătături,
tampoane de celuloză de uz medical, tampoane
de uz medical, tampoane de vată antiseptice,
tampoane dezinfectante, șervețele antiseptice
impregnate, șervețele de uz medical, tifon
de uz medical, tifon pentru pansamente,
vată de uz medicinal, alcool medicinal, alifii
din plante contra mâncărimilor, destinate
animalelor de companie, alifii din plante pentru
iritațiile pielii, destinate animalelor de companie,
anticoncepționale (produse chimice), săruri
pentru băi de ape minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, ape termale, apă de mare pentru
băi medicinale, apă oxigenată de uz medical,
esteri de celuloză de uz farmaceutic, cilindri
pentru oxigen, cu conținut, de uz medical,
componente sanguine, enzime de uz medical,
elemente radioactive de uz medical, exfoliante
(produse) de uz medical, feromoni, chiloței din
celuloză, de unică folosință, pentru învățarea
la oliță, chiloței de unică folosință, din hârtie,
pentru învățarea la oliță, chiloți absorbanți
pentru incontinență, chiloți de unică folosință
pentru învățarea la oliță (scutece), căptușeli
de chiloți pentru persoanele care suferă de
incontinență, căptușeli din hârtie pentru scutece,
scutece adaptate din celuloză pentru bebeluși,
scutece adaptate din hârtie pentru bebeluși,
scutece chiloței din celuloză, de unică folosință,
pentru copii, scutece chiloței din hârtie, de
unică folosință, pentru copii, scutece chiloței
pentru bebeluși, scutece de înot de unică
folosință pentru bebeluși, scutece-chilot de unică
folosință, pentru bebeluși, învelitori de scutece,
apă de gură pentru uz medical, apă medicinală
de gură, apă de gură medicamentoasă, ape de
gură antiseptice, ape de gură, preparate pentru
igiena orală (medicamentoase), preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, materiale
compozite dentare, apă de colonie, apă de
lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse
de parfumerie, parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme bb
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de înfrumusețare, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme și
loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru maini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri
de uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare,
spume de curățare a pielii, spume pentru
duș, spumă de baie și de duș, uleiuri de
baie și duș (nemedicinale), uleiuri de duș
nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri de
masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele pentru curățare
utilizate pentru igiena intimă feminină, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat, aromatizanți pentru
parfumuri, arome, extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea

corporală, cosmetice funcționale, odorizante
de casă, lemn parfumat, conuri parfumate,
săpunuri parfumate, bețișoare parfumate,
potpuriuri parfumate, săculețe parfumate, uleiuri
parfumate, spray parfumat pentru casă,
pietre parfumate din ceramică, conuri de
pin parfumate, sfere parfumate (substanțe
aromatice), spray-uri parfumate pentru lenjerie,
perne umplute cu substanțe parfumate, perne
impregnate cu substanțe parfumate, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului,
sprayuri parfumate pentru împrospătarea
țesăturii, săculeți parfumați pentru mască de
ochi, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
parfumate care eliberează arome sub acțiunea
căldurii, spume de curățare pentru corp.

───────

(210) M 2020 08879
(151) 09/12/2020
(732) SOFTFORBIZ SRL, STR. GRÓF

MIKÓ IMRE NR. 13, SCARA C,
AP. 9, JUD. COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520003, COVASNA,
ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28,
AP. 13, JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530112,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

SOFT4BIZ shaping
the happy workplace

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.11

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone185
C), gri (Pantone 424 C)

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, agende
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electronice, baze de date computerizate,
date înregistrate electronic de pe internet,
holograme, baze de date (electronice), baze
de date interactive, aplicații software, programe
pentru calculatoare, software, software și
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru tablete, software pentru telefoane
inteligente, software de prelucrare a datelor,
software integrat, software mobil, software
de calculator descărcabil, aplicații software
descărcabile, software pentru dezvoltare de
aplicații, aplicații software de tipul business
intelligence, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software pentru
birouri, software pentru analiza datelor de
afaceri, software informatic de uz comercial,
software de administrare de afaceri, programe
de calculator pentru gestiunea proiectelor,
programe de calculator pentru aspecte
financiare, aplicații de birou și de întreprindere,
software de contabilitate, software pentru
întreprinderi, software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (ERP), software pentru
plăți, software pentru planificare, software pentru
logistică, software pentru comerț cu amănuntul,
software pentru recuperarea creanțelor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la software de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, furnizare și închiriere de spațiu, timpi
și mijloace de publicitate, campanii de marketing,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
expoziții comerciale și servicii expoziționale (cu
scop comercial), optimizarea traficului pe site,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, marketing promoțional, marketing
comercial (în afară de comercializare), marketing
de produse, promovarea vânzărilor, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comercială,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online,
publicitate, publicitate și marketing, realizare
de materiale publicitare, servicii de marketing,
servicii de reclamă și publicitate, servicii
promoționale comerciale.
42. Dezvoltare de software, dezvoltare de
software pentru terți, design și dezvoltare
de software, dezvoltare și testare de
software, dezvoltare software, programare
și implementare, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru gestionarea inventarului,

proiectare și dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, proiectare și
dezvoltare de software pentru prelucrarea
datelor, dezvoltare și întreținere de software
pentru baze de date electronice, creare și
dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
dezvoltarea de site-uri web, dezvoltare și testare
de metode de calcul, de algoritmi și de software,
dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, instalare și personalizare de aplicații
software de calculator, servicii IT, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, securitate,
protecție și reconstituire IT, consultanță IT,
servicii de consiliere și asigurare de informații,
creare, actualizare și adaptare de programe
de calculator, consultanță privind proiectarea
și dezvoltarea de software de calculator,
consultanță referitoare la proiectarea de pagini
principale și de pagini de internet, configurare
de software de calculator, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, creare și furnizare
de pagini web pentru terți, creare de programe
informatice, dezvoltare de baze de date, crearea
și întreținerea de pagini web personalizate,
crearea și întreținerea siturilor web pentru
terți, instalarea de programe, programare de
pagini web, prestare de servicii de informații,
consiliere și consultanță în domeniul software-
ului de calculator, proiectare de portaluri web,
proiectare de pagini web, reparare de software
de calculator, testare de software de calculator,
servicii de integrare a sistemelor informatice.

───────
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(210) M 2020 08880
(151) 09/12/2020
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

ZORILOR, SAT FILIPESTI, JUD
BACAU
, FILIPESTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA

(740) EUGENIA HONGU, ZORILOR, SAT
FILIPESTI, JUD BACAU
, FILIPESTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu (RAL 3011),
verde (RAL 6017), albastru (RAL 5012),
negru

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2020 08881
(151) 09/12/2020
(732) DEALXLINK SRL, CALEA

CALARASILOR NR. 59, CORP
B, PARTER, AP. 2, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Dealxlink

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

35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea, bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
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de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
audit financiar, servicii de registru de
cadouri, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou*, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale

sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
lucrările de artă furnizate de galeriile de artă,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare.

───────
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(210) M 2020 08882
(151) 09/12/2020
(732) APULUM INVESTMENTS SRL,

SOSEAUA DE CENTURA NR.5,
JUD. ALBA, ALBA-IULIA, 510158,
ALBA, ROMANIA

(540)

APULUM RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.18; 26.01.18

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comeţ.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2020 08884
(151) 09/12/2020
(732) MAIDAN EVENTS SRL, STRADA

HIPODROMULUI NUMAR 27, SAT
OSTRATU, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Fezandate de Moșie

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2020 08886
(151) 09/12/2020
(732) MARIUS - CONSTANTIN

NICULAE, STR. VIRGIL
MADGEARU NR. 25A, CORP
C2, ET. 2, AP.17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 014135,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EWWE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale, loțiuni
după ras, odorizante, ulei de migdale,
săpun de migdale, ulei de migdale pentru
scopuri cosmetice, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, ambră (parfum), săpun
antiperspirant, antiperspirante (articole de
toaletă), preparate antistatice pentru scopuri
casnice, aromatice (uleiuri esențiale), balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie, nu
cele pentru scopuri medicale, preparate pentru
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baie, nu cele pentru scopuri medicale, măști de
înfrumusețare, ulei de bergamot, săruri de albire,
preparate de albire (decoloranți) pentru scopuri
cosmetice, preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri casnice, spray-uri pentru
împrospătarea respirației, sclipici de unghii,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranți
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit
produse cosmetice pentru animale, cosmetice,
produse cosmetice pentru copii, bețișoare din
bumbac pentru scopuri cosmetice, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetice, preparate
depilatoare / depilatoare, ceară depilatoare,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă), uleiuri
esențiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri) produse pentru spălarea ochilor,
nu cele pentru scopuri medicale, cosmetice
pentru sprâncene, creioane pentru sprâncene,
apă micelară, vopsea'bfcofp" pentru scopuri
cosmetice, loțiuni de păr, nuanțatoare de
păr / coloranți pentru păr, preparate pentru
ondularea părului / preparate de ondulare
pentru păr, fixativ pentru păr, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanțator cosmetic),
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loțiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esență de mentă (ulei
esențial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustață, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abțibilduri pentru unghii, soluții pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluții
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluții
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
parfumerie, parfumuri, lemn parfumat, apă
parfumată, soluții de degresare, șampoane,
pietre pentru ras (astringenți), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecția
solară, benzi pentru albirea dinților.
35. Publicitate, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor diverse (exceptând
transportul), pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze cât mai comod, servicii
asigurate de magazine en gross sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice ( site-uri web sau
emisiuni de teleshoping ), servicii de agenții de
import-export.

───────

(210) M 2020 08887
(151) 09/12/2020
(732) TREK TOR SELL SRL, STR.

GEORGE COSBUC, NR.48, AP. 4 ,
JUD. ARAD, ARAD, 310018, ARAD,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 126-130,
BL. 8, ET. 9, AP. 50,SC.A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010577,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TREK TOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

clase:
7. Mașini agricole cum ar fi secerători,
motocultoare, scarificatoare, semănătoare,
mașini agricole remorcabile cum ar fi pluguri,
semănătoare, secerătoare, tăvălugi, grape,
discuitoare, de recoltat, presa de balotat paie,
distribuitoare de fertilizau ți, de îngrășăminte ,
încărcătoare pentru mașini agricole, mașini
agricole, pentru arat, cultivare, fertilizare,
însămânțare, mașini-unelte agricole, mașini
agricole de treierat: aparate agricole, utilaje
agricole cum ar fi pentru integrarea substanțelor
în sol, cilindri de pulverizare, de grădinărit
si silvicultura, mașini agricole de tăiat și
colectat iarba, dispozitive și scule electrice
pentru grădinărit, mașini si aparate agricole, de
grădinărit și silvice, accesorii pentru uneltele
agricole cum ar fi: racorduri, curea de transmisie,
benzi de rulare din cauciuc sub forma de șenile
pentru mașini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole și horticole și piese și
accesorii pentru acestea cum ar fi atomizoare
sub formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar fi
lance de stropit, freze de pământ pentru scopuri
agricole, mașini de decorticat porumb remorcate
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de tractor, utilaje agricole altele decât unelte de
mână acționate manual, dispozitive de adunat
fânul în căpițe , aparate de muls si ventuze
pentru aparatele de muls, pentru fixare pe ugere,
tocătoare de fân, dispozitive de legare a fânului /
dispozitive pentru strângerea fânului, mașini de
întindere/ întoarcere a fânului, mașini de tuns
pentru animale / mașini de tuns părul pentru
animale, mașini forestiere, ferăstraie cu bandă
pentru exploatare forestieră, graifere pentru
lemn (hidraulice) de uz forestier, mașini pentru
rostuirea dinților de ferăstru (pentru exploatarea
forestieră sau prelucrarea lemnului).
9. Garduri electrificate , dispozitive de
alimentare si control pentru garduri electrificate.
35. Agenții de servicii de import-export, servicii
de vânzare, cu amănuntul si cu ridicata,în
legătura cu: maşini, utilaje si aparate agricole, de
grădinărit și de silvicultură, articole de grădinărit
și scule manuale și electrice de grădinărit,
pe benzină, electrice sau manuale, garduri
electrificate, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 7,8, 9,11,12, 21 și
anume utilaje, maşini, aparate, scule legate de
agricultură, grădinărit, silvicultură, zootehnie și a
accesoriilor acestora (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod (comerţ intern şi internaţional).
39. Transport, ambalare și depozitare de mașini,
utilaje și aparate agricole, de grădinărit și de
sivicultură, articole de grădinărit, scule manuale
și electrice de grădinărit, electrice sau manuale,
garduri electrificate în special de produsele din
clasele 7,8, 9,11,12, 21 și anume utilaje, mașini,
aparate, scule legate de agricultură, grădinărit,
silvicultură și a accesoriilor acestora.

───────

(210) M 2020 08888
(151) 09/12/2020
(732) VINEXPORT SA FOCSANI, STR.

DIONYSOS NR.1 JUD. VRANCEA,
FOCSANI, 620070, VRANCEA,
ROMANIA

(540)
FOCUL VIU

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────

(210) M 2020 08889
(151) 09/12/2020
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETATII, NR.39, DEMISOL1,
AP.2, JUD CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP. 12,
JUD. MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
Focus la prima oră

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

9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare si pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicatii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicatii electronice descărcabile,
publicatii care pot fi descărcate, publicatii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicatii electronice descărcabile sub formă
de reviste, ziare electronice descărcabile,
aplicatie software pentru televizoare, software
de calculator pentru televiziune, software de
aplicatii informatice pentru televizor, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, programe de calculator
pentru televiziune interactivă si pentru jocuri si/
sau concursuri interactive, software de calculator
pentru publicitate, software de învătare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spatiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software pentru
organizarea si vizualizarea de imagini digitale si
fotografii.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice (tipărituri), publicaţii de
reclame (tipărituri), publicaţii periodice tipărite,
reviste (publicaţii periodice), ziare (tipărituri),
reviste ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
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online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare

şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
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informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material

video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
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de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,

servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
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compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii

software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2020 08890
(151) 09/12/2020
(732) VINEXPORT SA FOCSANI, STR.

DIONYSOS NR 1 FOCSANI, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620070,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
VINCERO

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────

(210) M 2020 08891
(151) 09/12/2020
(732) SC OMNICOVER BUSINESS

SRL, PRELUNGIREA BRADULUI
NR. 121, SC. E, AP. 7, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
GNR market

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

2. Vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri.
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3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă.

───────

(210) M 2020 08892
(151) 09/12/2020
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L, CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, ET. 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

cassa

(531) Clasificare Viena:
17.02.01; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, gri
degrade

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

3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, detergenţi, alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricare și
în scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea
de mână a hainelor şi textilelor, apret pentru
rufe, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
de rufe, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/preparate pentru albirea rufelor, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,

preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, amidon pentru rufe, aer
presurizat, în recipiente pulverizatoare, pentru
curățare și desprăfuire, spray-uri de curățare
de uz casnic, soluţii pentru îndepărtarea
petelor, preparate pentru albirea rufelor /înălbitor
de rufe, albastreală pentru rufe, preparate
pentru îndepărtarea culorii, servețele antitransfer
de culoare, produse pentru clătire de uz
casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
detergenți de vase, detergenți universali,
produse de curăţire pentru faianţă şi alte
suprafeţe ceramice, produse de curăţire
pentru aparatele electrocasnice, amoniac
pentru curățenie (detergenţi), detergenți pentru
pardoseli, detergent pentru parchet de
lemn, detergenţi antimucegai, produse pentru
îndepărtarea petelor de pe materiale textile şi
covoare, șampoane pentru covoare, preparate
și soluții de curățat suprafețele din bucătărie,
preparate și soluții pentru curățat suprafețele
din baie, produse de curățare pentru metale,
uleiuri de curățare, preparate antistatice pentru
scopuri casnice, coloranți pentru toaletă, hârtie
de lustruit, creme de lustruit, ceară de
lustruit, cretă de curăţare, detergent solid, cu
eliberare în timp, pentru țevi de evacuare,
produse de curăţat pentru toalete, produse
pentru curăţarea ferestrelor, preparate pentru
curăţarea tapetului, produse pentru curăţarea,
împrospătarea şi deodorizarea maşinii de spălat
vase, produse pentru curăţarea, împrospătarea
şi deodorizarea maşinii de spălat rufe, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere,
preparate pentru îndepărtarea calcarului şi
a pietrei pentru uz casnic, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, diamantina
(abrazivă), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoselile din parchet, ceară
pentru pardoseală, lichide antiderapante pentru
pardoseli, preparate pentru îndepărtarea lacului,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, soluții
de degresare de uz casnic, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, smirghel, ţesătură din
fibră de sticlă (ţesătură abrazivă), ceară
antiderapantă pentru pardoseli, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, sodă caustică, praf de
lustruit/pastă de lustruit bijuterii, servețele,
lavete, tampoane, țesături și bureți impregnate
cu preparate de curățare de uz casnic, bucăţi
de pânză impregnate cu detergent pentru
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curăţare de uz casnic, preparate odorizante
pentru împrospătarea aerului, de uz casnic,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, odorizant difuzor, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat, conuri
parfumate, difuzoare de parfum cu fitil, apă
parfumată, ceară pentru croitorie, pudră de talc,
pentru toaletă, terebentină pentru degresare,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru albirea articolelor din piele, preparate
pentru curățarea și lustruirea obiectelor din
piele și pentru încălțăminte, creme pentru
pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de ghete,
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
apă demineralizată pentru maşinile de călcat de
uz casnic, lichide pentru curăţarea parbrizului,
detergenţi pentru autovehicule, ceară pentru
autovehicule, produse de curăţit pentru
autovehicule, apa de javel, amoniac (alcalii
volatile) (detergent)/alcalii volatile (amoniac)
(detergent).
4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, lumânări decorative, candele
(lumânări), lumânări cu repelent pentru insecte,
torțe pentru grădină.
5. Dezinfectanţi, dezinfectanţi igienici, substanţe
dezinfectante pentru rufe, substanţe
dezinfectante pentru pardoseli şi mobilier,
dezinfectante pentru suprafeţe şi obiecte,
servetele umede antibacteriene pentru
suprafete, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, prosoape sanitare, săpunuri
dezinfectante, dezinfectante folosite pentru
igienă, dezinfectante pentru wc-uri chimice,
dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale textile, alcool medicinal, deodorante,
altele decât cele de uz personal
sau de uz veterinar, deodorante pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodorante pentru
baie, deodorante pentru frigidere, deodorante
de cameră, deodorante de toalete,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
automobile, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, lipici pentru
insectele zburătoare/adezivi pentru prinderea
insectelor, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, repelent pentru
insecte insecticide, brăţări impregnate cu
repelenti pentru insecte, preparate împotriva
moliilor, hârtie împotriva moliilor, naftalină,
prosoape sanitare/şerveţele sanitare, șervețele
impregnate cu lotiuni dezinfectante, substanțe

sub formă de tablete utilizate pentru sterilizarea
apei.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
16. Saci menajeri, folie alimentară, folie din
plastic pentru ambalat, pungi de copt la
cuptor, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, pungi de plastic
pentru gheață, folii din plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, săculeţi)
din plastic pentru ambalat, saci de uz menajer
din plastic, şerveţele din hârtie, garnituri de masă
din hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, şerveţele din hârtie pentru
demachiere, protecţie de masă din hârtie, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, hârtie de ambalat,
hârtie de copt, pungi de plastic pentru copt, folii
de ambalat din vâscoză, foi de celuloză reciclate
pentru împachetat, pungi (învelitoare, săculețe)
de ambalaj din hârtie sau material plastic..
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, articole de curăţare,
bureți, bureți de menaj, bureți pentru vase,
bureți metalici, cârpe pentru curățare, bătătoare
pentru covoare, aparate de curățat scame,
electrice sau neelectrice, bureți abrazivi pentru
bucătărie, bureți de toaletă, bureți din sârmă,
câlți pentru curățat, lavete de spălat vase, cârpe
de curățat, cârlige de rufe, cârpe pentru spălat
dușumele, coșuri de hârtii, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
dozatoare de săpun, frânghii pentru întins
rufele, găleți cu storcător pentru mop, mopuri,
mânere pentru mopuri, fărașe, încălțătoare,
mânere pentru mături, mănuși de bucătărie,
mănuși de grădinărit, mănuși de lustruit, mănuși
de menaj, mănuși pentru spălarea mașinilor,
material pentru perii, materiale pentru lustruire
(cârpe), mături, mături mecanice, mese de
călcat, ștergătoare de mobilă, pămătufuri de
praf, perii, perii de sârmă pentru curățat,
perii pentru încălțăminte, perii pentru spălarea
veselei, raclete (manuale) pentru curățenie,
storcătoare de găleată pentru mop, suporturi
pentru bureți, suporturi pentru fiarede călcat,
perii de toaletă, uscător de rufe rotativ, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu, de uz
casnic, folii pentru copt, săculețe (pungi) pentru
gătit, altele decât pentru cuptorul cu microunde.

───────
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(210) M 2020 08893
(151) 09/12/2020
(732) VINEXPORT SA FOCSANI, STR.

DIONYSOS NR. 1, JUDEȚUL
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

VINEXPORT TERRA
VULCANICA

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────

(210) M 2020 08894
(151) 09/12/2020
(732) MANAGEMENT OBJECTIVES

S.A., ȘOS. BALDOVINEȘTI NR.
10, JUDEȚUL BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

Semintele Pamantului

(531) Clasificare Viena:
25.01.06; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și produse de cofetărie.

───────

(210) M 2020 08895
(151) 09/12/2020
(732) ELSE SRL, B-DUL. GRIVITEI

NR.90, BL. 12, SC. A, AP. 4,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
BIROU 2, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

formota

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier de exterior,
mobilier de interior, mobilă living, mobilă
dormitor, mobilă bucătărie, sufragerii (mobilă),
mobilă copii, mobilier pentru holuri, mobilier
baie, mobilier birou, mobilier comercial, saltele,
saltele ortopedice, saltele memory, saltele
superortopedice, saltele cu arcuri individuale
pocket spring, saltele latex, toppere, scaune,
fotolii, canapele, scaune pentru birou, scaune
pentru bar, mese bar, scaune bucătărie,
scaune living, scaune ergonomice, scaune
pentru copii, scaune pliabile, livinguri (mobilă),
mese living, mese dining, mese bucătărie,
măsuțe cafea, vitrine, canapele living, canapele
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dormitor, canapele hol, canapele bucătărie,
scaune conferință, scaune vizitator, biblioteci,
comode, oglinzi (mobilier), oglinzi de baie,
oglinzi de perete, oglinzi decorative, rame pentru
oglinzi, colțare extensibile, colțare living, colțare
bucătărie, balansoare, șezlonguri, taburete,
dulapuri (mobilier), corpuri de dulapuri, dulapuri
pentru haine, dulapuri cu oglinzi, dulapuri pentru
veselă, mese pliante, scaune pliante, mese
extensibile, paturi, noptiere, paturi metalice,
paturi tapițate, paturi cu sertare, paturi lemn,
paturi boxspring, paturi suprapuse, șifoniere,
unități de depozitare (mobilier), dulapuri pentru
depozitare (mobilier), mobilier pentru dormitor,
somiere cu arcuri, somiere de pat, scaune
directoriale, scaune relaxare, scaune gaming,
birouri, cuiere de haine (mobilier), dulapuri
pentru pantofi, rafturi, etajere și console, scaune
rabatabile, fotolii masaj, scaune ergonomice
pentru masajul pe scaun, scaune casino,
mobilier grădină, scaune grădină, scaune
terasă, scaune înalte pentru bebeluși, mese
terasă, mese grădină, mobilier de bucătărie,
paturi copii, saltele copii, dulapuri (mobilier)
pentru copii, birouri copii, bănci, banchete,
polite, mobilier pentru bebeluși, mese pentru
înfășat și îngrijrea bebelușului, pătuțuri pentru
copii, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mobilier pentru depozitare,
scaune sufragerie, scaune pentru cafenea, mese
pentru cafenea, fotolii pentru cafenea, canapele
pentru cafenea, corpuri cu sertare, sertare
(piese de mobilier), divane, paturi matrimoniale,
tăblii de pat, tăblii masă, paturi suspendate,
baze pentru saltea, dulapuri de depozitare
(mobilier) pentru baie, suporturi pentru pantofi,
măsuțe de toaletă, bufete și mese consolă,
mobilier media și TV, canapele modulare,
pufuri (mobilier), canapele textile, canapele
piele și piele artificială, dulapuri încorporate,
corpuri depozitare, sisteme depozitare, unități
cu sertare, mobilier balcon, mobilier cămară,
mobilier pentru relaxare, măsuțe mobile,
birouri operaționale, birouri manageriale, scaune
operaționale, scaune manageriale, scaune zonă
așteptare, canapele clic-clac, canapele recliner,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
panouri pentru mobilier, țarcuri (pentru copii),
tăblii masă, tetiere (mobilă), tejghele de lucru
(mobilier), tejghele (mobilier), pergole (mobilier),
pupitre, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), banchete cu rafturi, containere,
nemetalice, pentru depozitare sau transport.
35. Regruparea în beneficiul terților, a unei
game diverse de produse (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să

vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț în spațiu fizic și/sau
online, cu amănuntul și/sau cu ridicata a
produselor proprii și ale terților, 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, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerț cu amănuntul.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, construcţia şi demolarea de
clădiri, fabrici, depozite, birouri, magazine,
drumuri, poduri, baraje, porturi, diguri portuare
sau linii de transport, servicii de întreţinere
si reparare pentru conservarea cladirilor,
fabricilor, depozitelor, birourilor, magazinelor,
drumurilor, podurilor, barajelor, porturilor,
digurilor portuare sau liniilor de transport,
construcţii subacvatice, construcție de lucrări
publice si private, construcție de proprietăți
rezidențiale, industriale, comerciale, construcție
de terenuri de sport, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, amenajarea spațiilor
pentru magazine, construcția standurilor de
expoziții și magazine, amenajarea spațiilor
comerciale, construcția de compartimente
modulare de birou, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, servicii în
domeniul construcţiilor, de exemplu, vopsirea
interioarelor şi exterioarelor, servicii de tencuială,
lucrări de instalații sanitare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, lucrări de instalaţii
termice, lucrări de instalaţie de apă şi
canal , instalarea echipamentelor, lucrări privind
acoperişurile, servicii în domeniul construcţiilor,
de exemplu, zidire, etanşarea clădirilor ,
impermeabilizare clădire, izolarea clădirilor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, servicii în domeniul construcţiilor, de
exemplu, servicii de tâmplărie, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, instalare și
reparare de echipamente de protecție împotriva
inundațiilor, instalarea uşilor şi ferestrelor,
aplicarea tapetului, construcție de sisteme de
fortificație, de sisteme de scurgere, închirierea
de unelte (scule), maşini sau echipamente
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pentru construcţii, spre exemplu închirierea de
buldozere, închirierea de macarale, servicii de
restaurare a clădirilor, curăţarea de geamuri,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), supravegherea
construcţiei de clădiri, consultanţă în construcţii,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
supervizare (conducere) de lucrări de
construcții, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, servicii de electricieni, instalarea şi
repararea ascensoarelor, instalarea şi repararea
dispozitivelor de irigare, pavarea drumurilor,
instalarea mobilei la comandă, servicii de
tapițare de scaune, canapele, recondiționare,
reparare și întreținere de mobilier, furnizare de
informații legate de restaurarea mobile.
40. Asamblare de materiale la comandă pentru
terți, fabricare la comandă de mobilier, fabricarea
de mobilier pe bază de comandă și specificații
primite de la terți, matlasare la comandă, servicii
de fabricare de huse detașabile la comandă,
tâmplărie (producție la comandă), construcție la
comandă de clădiri prefabricate, fabricare de
elemente de construcție din oțel la comandă,
fabricare la comandă de elemente de construcție
prefabricate.
42. Servicii de arhitectură si design interior,
servicii de proiectare, de exemplu, proiectare
industrială, design interior, design de ambalaje,
design de arte grafice, consultanţă în arhitectură,
proiectarea construcţiilor, proiectarea de
decoraţiuni interioare, amenajari interioare.

───────

(210) M 2020 08897
(151) 09/12/2020
(732) CREART - CENTRUL DE

CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
PIAȚA ALEXANDRU LAHOVARI
NR. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROMANIAN CREATORS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.04; 29.01.14

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

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 08898
(151) 09/12/2020
(732) SC NANBAO IMPEX SRL, B-DUL.

CHISINAU NR. 18, BL. M8, SC. 1,
AP. 77, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Twins

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 02.03.01;
02.03.23

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
din imitație din piele, îmbrăcăminte din
piele, paltoane, combinezoane (îmbrăcăminte),
rochii, egări (pantaloni), îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, jachete cu glugă (parka),
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, cămăși,
cămăși cu mânecă scurtă, jachete căptușite
(îmbrăcăminte).
26. Nasturi, catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), închizători pentru îmbrăcăminte,
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insigne ornamentale (nasturi), închizători cu
fermoar/fermoare.

───────

(210) M 2020 08899
(151) 09/12/2020
(732) LOGI BIC SRL , STR. VERDE

NR.17, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

fabrikart mobilier de
inspiraţie calculată

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13

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

clase:
20. Mobilă, uşi pentru mobilă, tabureți, mobilă
din metal, mobilă de birou, mobilier școlar.
35. Servicii de comerț cu mobilă, uși pentru
mobilă, tabureți, mobilă din metal, mobilă de
birou, mobilier școlar, servicii de comerț on line
cu produse din mobilier, publicitate.

───────

(210) M 2020 08900
(151) 09/12/2020
(732) ALI KOK, STR. DALILOR NR. 38,

JUD. ILFOV, CORNETU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Pantep

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2020 08901
(151) 09/12/2020
(732) IDEAL TABACCOS SRL, STR.

MOINESTI NR. 4, BL. 136, SC.
2, ET. 1, AP. 63, SECTOR 6,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DeRulat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
34. Hârtie absorbantă pentru pipele de tutun,
scrumiere pentru fumători, pachete cu hârtii
pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite pentru
trabucuri, carcase pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, muştiucuri pentru ţigări, filtre
pentru ţigări, tabachere, muştiucuri pentru ţigări,
hârtie pentru ţigări, ţigări care conţin substituenţi
de tutun, nu pentru scopuri medicale, ţigări,
cigarillos, trabucuri, ţigări electronice, pietre
pentru aprindere, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru tutun, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru ţigările electronice,
narghilea, recipiente cu gaz pentru brichetele de
trabucuri, ierburi pentru fumat, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
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vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun,
maşini de buzunar pentru rularea ţigărilor,
muştiucuri din chihlimbar pentru suporturile de
trabucuri şi ţigări, tutun, pungi cu tutun, pipe de
tutun, borcane de tutun.
35. Servicii de comerț online și cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 08903
(151) 09/12/2020
(732) S.C. GREEN DAY DISTRIBUTION

S.R.L., STR. ALEXANDRU
LĂUȘNEANU NR. 52, CAMERA
2, ET. 2, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Green Day Candle

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

4. Lumânări, lumânări parfumate, candele
(lumânări), aranjamente din lumânări, lumânări
pentru masă, lumânări pentru biserici, lumânări
și fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat.

───────

(210) M 2020 08904
(151) 09/12/2020
(732) VALENTIN ZANFIR, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU, NR. 79, BL.
DORA, SC. B, ET. 1, AP. 32, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Subcarpati Trail Run

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

41. Activități sportive, servicii sportive, pregătire
sportivă, organizarea turneelor sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, activități
sportive și culturale, coordonare de evenimente
sportive, organizare de turnee sportive, activități
sportive și de recreere, activități de divertisment,
sportive și culturale, organizare de evenimente
și concursuri sportive, servicii de divertisment
sub forma de evenimente sportive, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive.

───────
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(210) M 2020 08905
(151) 09/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR.94, BL.14A, SC 4 AP.127,
SECT.1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

cassa wash

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
17.02.01

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

clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, detergenţi, alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricare și
în scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea
de mână a hainelor şi textilelor, apret pentru
rufe, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
de rufe, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/preparate pentru albirea rufelor, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, amidon pentru rufe, aer
presurizat, în recipiente pulverizatoare, pentru

curățare și desprăfuire, spray-uri de curățare
de uz casnic, soluţii pentru îndepărtarea
petelor, preparate pentru albirea rufelor/înălbitor
de rufe, albastreală pentru rufe, preparate
pentru îndepărtarea culorii, servețele antitransfer
de culoare, produse pentru clătire de uz
casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de
uz casnic, preparate pentru îndepărtarea
vopselii, smirghel, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), ceară antiderapantă pentru
pardoseli, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
sodă caustică, praf de lustruit /pastă de lustruit
bijuterii, servețele, lavete, tampoane, țesături
și bureți impregnate cu preparate de curățare
de uz casnic, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare de uz casnic,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, de uz casnic, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, odorizant difuzor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de parfum
cu fitil, apă parfumată, ceară pentru croitorie,
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pudră de talc, pentru toaletă, terebentină
pentru degresare, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea
obiectelor din piele și pentru încălțăminte, creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de
ghete, preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de
curăţit pentru autovehicule, apă de javel,
amoniac (alcalii volatile, detergent)/alcalii volatile
(amoniac,detergent).
4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, lumânări decorative, candele
(lumânări), lumânări cu repelent pentru insecte,
torțe pentru grădină.
5. Dezinfectanţi, dezinfectanţi igienici, substanţe
dezinfectante pentru rufe, substanţe
dezinfectante pentru pardoseli şi mobilier,
dezinfectante pentru suprafeţe şi obiecte,
servetele umede antibacteriene pentru
suprafete, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, prosoape sanitare, săpunuri
dezinfectante, dezinfectante folosite pentru
igienă, dezinfectante pentru wc-uri chimice,
dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale textile, alcool medicinal, deodorante,
altele decât cele de uz personal
sau de uz veterinar, deodorante pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodorante pentru
baie, deodorante pentru frigidere, deodorante
de cameră, deodorante de toalete,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
automobile, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, lipici pentru
insectele zburătoare/adezivi pentru prinderea
insectelor, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, repelent pentru
insecte insecticide, brăţări impregnate cu
repelenti pentru insecte, preparate împotriva
moliilor, hârtie împotriva moliilor, naftalină,
prosoape sanitare/şerveţele sanitare, șervețele
impregnate cu lotiuni dezinfectante, substanțe
sub formă de tablete utilizate pentru sterilizarea
apei.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
16. Saci menajeri, folie alimentară, folie din
plastic pentru ambalat, pungi de copt la
cuptor, folii şi pungi din material plastic pentru

împachetare şi ambalare, pungi de plastic
pentru gheață, folii din plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, săculeţi)
din plastic pentru ambalat, saci de uz menajer
din plastic, şerveţele din hârtie, garnituri de masă
din hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, şerveţele din hârtie pentru
demachiere, protecţie de masă din hârtie, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, hârtie de ambalat,
hârtie de copt, pungi de plastic pentru copt, folii
de ambalat din vâscoză, foi de celuloză reciclate
pentru împachetat.
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, articole de curăţare,
bureți, bureți de menaj, bureți pentru vase,
bureți metalici, cârpe pentru curățare, bătătoare
pentru covoare, aparate de curățat scame,
electrice sau neelectrice, bureți abrazivi pentru
bucătărie, bureți de toaletă, bureți din sârmă,
câlți pentru curățat, lavete de spălat vase, cârpe
de curățat, cârlige de rufe, cârpe pentru spălat
dușumele, coșuri de hârtii, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
dozatoare de săpun, frânghii pentru întins
rufele, găleți cu storcător pentru mop, mopuri,
mânere pentru mopuri, fărașe, încălțătoare,
mânere pentru mături, mănuși de bucătărie,
mănuși de grădinărit, mănuși de lustruit, mănuși
de menaj, mănuși pentru spălarea mașinilor,
material pentru perii, materiale pentru lustruire
(cârpe), mături, mături mecanice, mese de
călcat, ștergătoare de mobilă, pămătufuri de
praf, perii, perii de sârmă pentru curățat,
perii pentru încălțăminte, perii pentru spălarea
veselei, raclete (manuale) pentru curățenie,
storcătoare de găleată pentru mop, suporturi
pentru bureți, suporturi pentru fiarede călcat,
perii de toaletă, uscător de rufe rotativ, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu, de uz
casnic, folii pentru copt, săculețe pentru gătit,
altele decât pentru cuptorul cu microunde, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie sau
material plastic.

───────
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(210) M 2020 08906
(151) 09/12/2020
(732) S.C. ZAMBETE DELICIOASE

S.R.L., ȘOS. PANTELIMON NR.
266, BL. B, SC. A, ET. 11, AP.
87, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Zambete dulci

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.04

(591) Culori revendicate:auriu, turcoaz (RAL
6034)

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

30. Produse de cofetărie nemedicinale, trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie congelate, jeleuri
de fructe (cofetărie) produse de cofetărie și
înghețate, produse de cofetărie dulci aromate
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie cu gheață, gheață pentru produse
de cofetărie, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie în formă lichidă,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
ciocolată pentru produse de cofetărie și pâine,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
trufe cu rom (produse de cofetărie), produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
praline, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, produse de cofetărie pe bază
de arahide, produse de cofetărie pe bază de
migdale, produse de cofetărie cu aromă de lemn
dulce, produse de cofetărie nemedicinale sub
formă de jeleu, produse de cofetărie pe bază
de produse lactate, gustări constând în principal

din produse de cofetărie, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
mentă, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizarea în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, tarte, dulciuri, pateuri cu ciocolată,
profiterol, cornuri, sorbeturi (înghețate)/șerbeturi
(înghețate), quiche (tartă), budinci, praline, aluat
de patiserie, produse de patiserie, produse de
cofetărie din fructe, glazură oglindă, macarons,
turtă dulce, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie ), fondante (produse de cofetărie ),
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
torturi/prăjituri, spume pentru desert (produse de
cofetărie), aluat, cremă din ouă și lapte, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr,
produse de cofetărie, pentru decorarea pomilor
de Crăciun, decorațiuni din ciocolată pentru
torturi, spume de ciocolată, ciocolată, bomboane
de decor pentru torturi, torturi/prăjituri, glazură de
tort (glazurare), cocă de tort/aluat de tort, biscuiți/
fursecuri, produse de cofetărie cu migdale, pastă
de migdale.

───────

(210) M 2020 08907
(151) 09/12/2020
(732) S.C. LA TOBOGANE S.R.L.,

STR.TUDOR VLADIMIRESCU
NR.62B, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LA TOBOGANE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2020 08908
(151) 09/12/2020
(732) DIVERSPOL SIDE S.R.L., STR.

SCOLII EST, NR. 2, JUDEŢ
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

DIVERSPOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

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

18. Piele pentru pantofi, piele sau imitație de
piele, piele sintetică, imitații de piele, piele brută
sau semiprelucrată, blană semiprelucrată, blană
artificială, șireturi din piele.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, granit, articole din ceramică pentru
construcții, materiale de construcții nemetalice,
marmură (materiale de construcții), materiale de
construcții nemetalice pentru nivelare, placaje
de piatră (materiale de construcții), materiale de
construcții confecționate din fibre de piatră.

24. Materiale textile de căptușeală pentru
încălțăminte, țesături pentru căptușeală, material
textil de căptușeală pentru încălțăminte.
26. Șireturi de încălțăminte, urechi pentru
șireturi de încălțăminte, catarame pentru
încălțăminte, catarame de centuri, catarame de
pantofi, catarame pentru curea, catarame de
curea.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și
alte produse pentru acoperirea podelelor,
mochetă (țesături), articole protectoare pentru
acoperirea podelelor, linoleum destinat utilizării
la acoperirea podelelor, covoare care acoperă
doar o parte din podea.

───────

(210) M 2020 08909
(151) 09/12/2020
(732) DARER PRESCOM SRL,

STR.BOBÂLNA, NR.127A, JUDEŢ
BIHOR, ALEŞD, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ReBoxed

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea afacerilor
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor.
37. Furnizare de informații privind instalarea de
aparate electrice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate electrice
de larg consum, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate și instalații
electrice de gătit, înlocuire de acumulatori,
înlocuirea bateriilor, întreținere, service și
reparare de aparate de menaj și de bucătărie,
reîncărcare de baterii și acumulatori, reparare
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de aparate de iluminat, reparare de aparate
pentru filtrarea aerului, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, reparare
de aparate de producere de vapori, reparare de
aparate de uscat, reparare de fotocopiatoare,
reparare sau întreținere de mașini și aparate
folosite în saloane de frumusețe, reparare
sau întreținere de aparate electrice de larg
consum, reparare sau întreținere de aparate
și instalații de gătit electrice, reparare sau
întreținere de mașini și aparate electronice,
reparare sau întreținere de mașini și aparate
pentru prelucrarea alimentelor și băuturilor,
reparare și întreținere de aparate multimedia,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
reparații de aparate de radio sau televizoare,
reparații de aspiratoare, reparații de instrumente
muzicale, reparații de sisteme stereo, reparații
sau întreținere de aparate și echipamente de
birou, reparații sau întreținere de mașini electrice
de curățat podele, reparații sau întreținere de
mașini și aparate de divertisment, reparații
sau întreținere de mașini și aparate frigorifice,
reparații sau întreținere de aparate de iluminat
electrice, reparații sau întreținere de aparate
și echipamente de fotografiat, reparații sau
întreținere de echipamente și aparate de
videofrecvență, reparații sau întreținere de
retroproiectoare, servicii de reparații pentru
articole electrocasnice.

───────

(210) M 2020 08910
(151) 09/12/2020
(732) SEDA INVEST SRL, STRADA

PARIS NR. 26-32, JUDEŢ BRAŞOV,
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

RS RED SQUARE

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, roşu

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.

───────

(210) M 2020 08911
(151) 09/12/2020
(732) IOANA-MARIA MOLDOVAN, PTA.

PETRU RARES, NR. 19, JUDEŢ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, 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, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Jupâneasa
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(531) Clasificare Viena:
02.03.04; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu, albastru,
galben, crem, gri, verde

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

29. Mezeluri, carne si produse din carne,
extracte de carne, specialităţi şi preparate pe
bază de carne, carne de pasare, manzat, porc,
vânat, peste, bacon, burtă de vită, ficat si
pipote, frigarui de carne, cabanosi, caltaboși
(cârnați), cârnați (afumati, butifarra, chorizo,
conservati, cruzi, uscati la aer), salam, sunca,
tobă, jambon, jumări de porc, pastrama, pate
de ficat, măduvă de animale, de uz alimentar,
chiftele de hamburger negătite, chiftele din
carne, cârnați vegetali, carne conservată si
congelata, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, grăsimi
animale de uz alimentar, untură, șorici de porc,
slănină de porc (burtă) la grătar, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, carne gătită,
la borcan sau conserva, fripturi, hamburgeri,
concentrate pentru supă, conserve cu legume
sau fructe, mezeluri vegetariene.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import-export, lanţ de magazine,
servicii de comerţ en-gros si en-detail, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere comod
din magazine, din cataloage cu livrare prin
corespondenţă sau media electronică, şi anume
de pe site-uri web, prezentare de produse,
organizare, coordonare şi planificare târguri şi
expozitţi cu caracter publicitar şi comercial.
40. Servicii oferite de abator, macinarea,
procesarea, conservarea, congelarea
alimentelor, servicii de afumătorie pentru
afumarea alimentelor.

───────

(210) M 2020 08912
(151) 09/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DISTRICT. LACUL TEI

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,

consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.

───────
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(210) M 2020 08914
(151) 09/12/2020
(732) SAFE FUTURE VISION SRL, STR.

ALEXANDRU ODOBESCU, NR.
24/A, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIȘOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Casa Odobescu

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 25.01.25; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
43. Cămine de bătrâni, servicii de grădinițe
pentru copii, restaurante (servirea mesei),
servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară.
45. Servicii de companie pentru persoane în
vârstă și cu handicap, servicii personale și
sociale oferite de către terți destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 08915
(151) 09/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

profi SUPER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
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cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate

pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
preparate cu vitamine,alimente pentru sugari,
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alimente dietetice, dezinfectanți și antiseptice,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse pentru igiena feminină, scutece pentru
copii și pentru incontinență, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
remedii naturale și farmaceutice, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni
și animale, acționate manual, aparate pentru
aranjarea părului, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare de
bucătărie, huse de telefoane, ustensile de gătit,
biberoane, tetine de biberon, suzete (tetine),
tetine de alăptare din latex sau din silicon,
termometre de uz medical, mănuși medicale,
măști de protectie facială, aparate de iluminat,
de încălzire, de producţie de aburi, de gătit,
de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de

celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
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migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori

de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), melasă,
produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, zarzavaturi, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, produse pentru litiera animalelor,
malţ, bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice,
chibrituri, produse pentru fumători, articole
utilizate împreună cu tutun, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de comenzi online, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, organizarea de concursuri
în scopuri publicitare, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
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de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de poziţionare a mărcilor (servicii de
publicitate)

───────

(210) M 2020 08916
(151) 09/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD, CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

profi CITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,

degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
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mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen

pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
preparate cu vitamine,alimente pentru sugari,
alimente dietetice, dezinfectanți și antiseptice,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse pentru igiena feminină, scutece pentru
copii și pentru incontinență, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
remedii naturale și farmaceutice, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni
și animale, acționate manual, aparate pentru
aranjarea părului, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare de
bucătărie, huse de telefoane, ustensile de gătit,
biberoane, tetine de biberon, suzete (tetine),
tetine de alăptare din latex sau din silicon,
termometre de uz medical, mănuși medicale,
măști de protectie facială, aparate de iluminat,
de încălzire, de producţie de aburi, de gătit,
de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
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şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri

de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
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pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), melasă,
produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, zarzavaturi, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, produse pentru litiera animalelor,
malţ, bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice,
chibrituri, produse pentru fumători, articole
utilizate împreună cu tutun, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de comenzi online, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, organizarea de concursuri
în scopuri publicitare, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de

import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de poziţionare a mărcilor (servicii de
publicitate)

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
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supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei

utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
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pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
preparate cu vitamine,alimente pentru sugari,
alimente dietetice, dezinfectanți și antiseptice,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse pentru igiena feminină, scutece pentru
copii și pentru incontinență, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
remedii naturale și farmaceutice, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni
și animale, acționate manual, aparate pentru
aranjarea părului, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare de
bucătărie, huse de telefoane, ustensile de gătit,
biberoane, tetine de biberon, suzete (tetine),
tetine de alăptare din latex sau din silicon,
termometre de uz medical, mănuși medicale,
măști de protectie facială, aparate de iluminat,
de încălzire, de producţie de aburi, de gătit,
de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei

şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
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carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri

preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), melasă,
produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, zarzavaturi, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, produse pentru litiera animalelor,
malţ, bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice,
chibrituri, produse pentru fumători, articole
utilizate împreună cu tutun, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de comenzi online, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, organizarea de concursuri
în scopuri publicitare, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
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a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de poziţionare a mărcilor (servicii de
publicitate)

───────

(210) M 2020 08918
(151) 09/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

profi LOCO
(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor

alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
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culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,

preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
preparate cu vitamine,alimente pentru sugari,
alimente dietetice, dezinfectanți și antiseptice,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse pentru igiena feminină, scutece pentru
copii și pentru incontinență, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
remedii naturale și farmaceutice, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni
și animale, acționate manual, aparate pentru
aranjarea părului, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare de
bucătărie, huse de telefoane, ustensile de gătit,
biberoane, tetine de biberon, suzete (tetine),
tetine de alăptare din latex sau din silicon,
termometre de uz medical, mănuși medicale,
măști de protectie facială, aparate de iluminat,
de încălzire, de producţie de aburi, de gătit,
de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
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de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de crăciun, articole pentru petrecere,

carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
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de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), melasă,
produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, zarzavaturi, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, produse pentru litiera animalelor,
malţ, bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice,
chibrituri, produse pentru fumători, articole
utilizate împreună cu tutun, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de comenzi online, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, organizarea de concursuri
în scopuri publicitare, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de

discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de poziţionare a mărcilor (servicii de
publicitate)

───────
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(210) M 2020 08919
(151) 09/12/2020
(732) FINE WINE LACERTA S.R.L., SAT

FINȚEȘTI NR. 434, CAMERA NR.
2, JUDETUL BUZAU, COMUNA
NĂENI, BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

LACERTA Cuvée X

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.11.10

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

clase:
33. Vin alb.

───────



Erată Referitor la cererea de înregistrare a mărcii nr. M 2020/08874 din 08.12.2020,  publicată la data de 15.12.2020,  se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi publicare nu a fost incasata în contul OSIM.  



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2020/08864, se scoate de la publicare deoarece 

solicitantul a renunţat la cerere, înainte de publicare. 

 


