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Cereri Mărci publicate în 17/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08790 10/12/2020 SUBASEANU VLAD I.I. mos craciun online

GEORGIANA - CABINET
INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

SĂ ÎNVĂȚĂM CU LUDICA!

6 M 2020 08920 10/12/2020 SC KIDS DECOR SYSTEM SRL KIDS DECOR

7 M 2020 08921 10/12/2020 SC SILVER ROM AGRO SRL Conacul Goruni tradiție din 1922

8 M 2020 08922 10/12/2020 S.C. AYT LIDER GRUP S.R.L. Pașa

9 M 2020 08923 10/12/2020 S.C. BLUE ACQUA MARINE
S.R.L.

LA PAPA'S CASA GRATARULUI

10 M 2020 08924 10/12/2020 MARIUS CRISTIAN STOICA
DRAGOS STOICA

Livada Aurie

11 M 2020 08925 10/12/2020 AVINCIS VINURI S.R.L. AVINCIS OLT DE VIE

12 M 2020 08926 10/12/2020 SC AMENAJARI SI DOTARI
HORECA SRL

adHoreca from kitchen to table

13 M 2020 08928 10/12/2020 SC ELECTRONIC LIVE SRL Gorsun

14 M 2020 08929 10/12/2020 INTEROPTIK SRL Interoptik OPHTHALMIC
LENSES

15 M 2020 08930 10/12/2020 ASOCIAȚIA TRANSILVANIA
ARTS & EVENTS

Transilvania Blues Festival

16 M 2020 08931 10/12/2020 INFRA METEO SRL STOPICE

17 M 2020 08932 10/12/2020 THE ICONIC ESTATE S.A. RHEINEXTRA MAGNIFIQUE

18 M 2020 08933 10/12/2020 INTEROPTIK Aveo OPHTHALMIC LENSES

19 M 2020 08934 10/12/2020 INTEL CORPORATION Creează ceva minunat

20 M 2020 08935 10/12/2020 GNAT AND COMPANY LIMITED CHINA TANG

21 M 2020 08936 10/12/2020 S.C.PROFI ROM FOOD S.R.L. profi LOCO 24/7

22 M 2020 08937 10/12/2020 RWA RAIFFEISEN AGRO
ROMANIA SRL

PREȚUIM MUNCA TA!

23 M 2020 08938 10/12/2020 RWA RAIFFEISEN AGRO
ROMANIA SRL

APRECIEM MUNCA TA!

24 M 2020 08939 10/12/2020 DENTOCALM SRL DentoCalm

2 M 2020 08847 10/12/2020 MAGENTA CONSTRUCT SRL TOMIS VILLA Grand Resort

3 M 2020 08848 10/12/2020 MAGENTA CONSTRUCT SRL TOMIS VILLA

4 M 2020 08849 10/12/2020 MAGENTA CONSTRUCT SRL grandresort.ro

5 M 2020 08896 09/12/2020 SERGHIESCU G.ADELA-
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 08940 10/12/2020 SMART NUTRACEUTICAL

S.R.L.-D
youbio

26 M 2020 08941 10/12/2020 AUREL BUNEA Agrobun Cultivăm împreună
succesul!

27 M 2020 08942 10/12/2020 ROSCA LAURENTIU TIGAERU Quasar & Co.

28 M 2020 08943 10/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one MAMAIA

29 M 2020 08944 10/12/2020 CRISTDAR SRL CRISTDAR

30 M 2020 08945 10/12/2020 DAN STURZA SKIN GOALS BEAUTY

31 M 2020 08946 10/12/2020 SC FERGUSON BUILDING
CONCEPT SRL

SATU MUSCELEAN

32 M 2020 08947 10/12/2020 LIVIU-CĂTĂLIN MITITELU LIVIU GUŢĂ

33 M 2020 08948 10/12/2020 S.C. VALCOM CONSTRUCT
S.R.L.

VALCOM residence

34 M 2020 08949 10/12/2020 S.C. ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

one FLOREASCA CITY

35 M 2020 08950 10/12/2020 S.C. SFM MEDIA TECH S.RL. Simfonica

36 M 2020 08951 10/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. profiSUPER 24/7

37 M 2020 08952 10/12/2020 SODINAL SRL ZYMOCLAIRE

38 M 2020 08953 10/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. profiGO 24/7

39 M 2020 08954 10/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. profi CITY 24/7

40 M 2020 08955 10/12/2020 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

JOHN PLAYER GOLD LEAF

41 M 2020 08956 10/12/2020 SODINAL SRL ZYMOVARIETAL AROMA

42 M 2020 08957 10/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. cassa EXPERT
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(210) M 2020 08790
(151) 10/12/2020
(732) SUBASEANU VLAD I.I., B-DUL

DACIA 21/9, JUDEȚUL NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, 610113, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
mos craciun online

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

38. Comunicare electronică prin spații de
chat, linii de chat și forumuri pe internet,
comunicare prin bloguri online, comunicare
prin calculator, telecomunicații, servicii de
telecomunicații, furnizarea și închirierea de
instalații și echipamente de telecomunicații.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, divertisment interactiv on-line,
divertisment furnizat prin sisteme de videotext,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 08847
(151) 10/12/2020
(732) MAGENTA CONSTRUCT SRL,

STR. BERLIN NR. 4, LOT. 1.1.1,
SPAȚIUL COMERCIAL, ET.
PARTER, JUD. CONSTANTA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

TOMIS VILLA Grand Resort

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 26.11.02;
07.01.24; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, marketing imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, asistență în domeniul administrării
afacerilor, asistență în domeniul organizării
afacerilor, asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, asistență și
consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță în materie de
administrare și organizare a afacerilor, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, închiriere de apartamente, închiriere
de case, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,
închiriere de spațiu în centrele comerciale,
închirieri de apartamente și birouri, închiriere
de spațiu într-un magazin de desfacere cu
amănuntul, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri de spații pentru
birouri, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri
pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj imobiliar, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
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imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, selectare și achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de achiziționare
de terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,

construcție de birouri, construcție de case,
construcție de clădiri de apartamente,
construcții, construcții civile, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
decorare de clădiri, demolare de construcții
civile, demolări de construcții, managementul
proiectelor de construcție pe șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii de management
în construcții, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele construite, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de căptușeli
pe clădiri, aplicarea de căptușeli în tuneluri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, armături din
mortar pentru fundații, armături din mortar pentru
poduri, armături din mortar pentru tuneluri,
asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
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construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,
construcție de zone cu rezistență ridicată
(pentru depozitare materiale sau parcare),
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de fabrici
pe bază de comandă, construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcții de
infrastructură civilă, construcții de infrastructură
energetică, construcții de infrastructură pentru
comunicații, construcții de inginerie civilă
referitoare la terenurile din zona rurală,
construcții de terase, construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de școli,
construirea de aeroporturi, construirea de centre
comerciale, construirea de fabrici, construirea
de locuințe publice, consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de

construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, reparaţii şi
întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalații, construcție de spații
de cazare, construcție de structuri din oțel.

───────

(210) M 2020 08848
(151) 10/12/2020
(732) MAGENTA CONSTRUCT SRL,

STR. BERLIN NR. 4, LOT 1.1.1,
SPAȚIU COMERCIAL, ET.
PARTER, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

TOMIS VILLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 07.01.24

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, marketing imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, asistență în domeniul administrării
afacerilor, asistență în domeniul organizării
afacerilor, asistență și consultanță privind
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managementul afacerilor, asistență și
consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță în materie de
administrare și organizare a afacerilor, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, închiriere de apartamente, închiriere
de case, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,
închiriere de spațiu în centrele comerciale,
închirieri de apartamente și birouri, închiriere
de spațiu într-un magazin de desfacere cu
amănuntul, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri de spații pentru
birouri, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri
pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj imobiliar, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, selectare și achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații

comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de achiziționare
de terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, construcție de case,
construcție de clădiri de apartamente,
construcții, construcții civile, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
decorare de clădiri, demolare de construcții
civile, demolări de construcții, managementul
proiectelor de construcție pe șantier,
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managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii de management
în construcții, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele construite, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de căptușeli
pe clădiri, aplicarea de căptușeli în tuneluri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, armături din
mortar pentru fundații, armături din mortar pentru
poduri, armături din mortar pentru tuneluri,
asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,

construcție de zone cu rezistență ridicată
(pentru depozitare materiale sau parcare),
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de fabrici
pe bază de comandă, construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcții de
infrastructură civilă, construcții de infrastructură
energetică, construcții de infrastructură pentru
comunicații, construcții de inginerie civilă
referitoare la terenurile din zona rurală,
construcții de terase, construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de școli,
construirea de aeroporturi, construirea de centre
comerciale, construirea de fabrici, construirea
de locuințe publice, consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, reparaţii şi
întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalații, construcție de spații
de cazare, construcție de structuri din oțel.

───────
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(210) M 2020 08849
(151) 10/12/2020
(732) MAGENTA CONSTRUCT SRL,

STR. BERLIN NR. 4, LOT 1.1.1.
SPAȚIUL COMERCIAL, ET.
PARTER, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
grandresort.ro

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, marketing imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, asistență în domeniul administrării
afacerilor, asistență în domeniul organizării
afacerilor, asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, asistență și
consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță în materie de
administrare și organizare a afacerilor, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, închiriere de apartamente, închiriere
de case, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,
închiriere de spațiu în centrele comerciale,
închirieri de apartamente și birouri, închiriere
de spațiu într-un magazin de desfacere cu
amănuntul, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri de spații pentru
birouri, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru

închirierea de terenuri, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri
pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj imobiliar, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, selectare și achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de achiziționare
de terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
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servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare , consultanță privind
investițiile rezidențiale.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, construcție de case,
construcție de clădiri de apartamente,
construcții, construcții civile, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
decorare de clădiri, demolare de construcții
civile, demolări de construcții, managementul
proiectelor de construcție pe șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii de management
în construcții, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele construite, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de căptușeli
pe clădiri, aplicarea de căptușeli în tuneluri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, armături din
mortar pentru fundații, armături din mortar pentru
poduri, armături din mortar pentru tuneluri,
asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,

construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,
construcție de zone cu rezistență ridicată
(pentru depozitare materiale sau parcare),
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de fabrici
pe bază de comandă, construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcții de
infrastructură civilă, construcții de infrastructură
energetică, construcții de infrastructură pentru
comunicații, construcții de inginerie civilă
referitoare la terenurile din zona rurală,
construcții de terase, construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de școli,
construirea de aeroporturi, construirea de centre
comerciale, construirea de fabrici, construirea
de locuințe publice, consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
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clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, reparaţii şi
întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalaţii, construcție de spații
de cazare, construcție de structuri din oțel.

───────

GEORGIANA - CABINET
INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE,
CALEA VACARESTI NR. 308, BL.
1E, SC. A, ET. 1, AP. 8, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SĂ ÎNVĂȚĂM CU LUDICA!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01; 02.03.15; 02.03.23;
25.01.09; 25.01.15; 26.01.16; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, mov, turcoaz,
galben, negru

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

28. Jetoane din plastic inscripționate cu litere
sau cuvinte în limba română.

───────

(210) M 2020 08920
(151) 10/12/2020
(732) SC KIDS DECOR SYSTEM SRL,

STR. MARAMUREȘULUI NR. 88,
PARTER, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

KIDS DECOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.13.01

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
verde, visiniu, galben

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

18. Umbrele și parasolare, umbrele, umbrele
de soare, hamuri de siguranță pentru copii,
suporturi de prins pe corp pentru transportul
copiilor, săculețe, genți pentru școlari, serviete
pentru școlari, rucsacuri pentru drumeții,
rucsacuri pentru transportat copii, sacoșe de
umăr, sacoșe pentru cumpărături, poșetuțe,
punguțe, plicuri, săculeți din piele pentru
ambalaj, rucsacuri, poșete, portofele, port-
bebe, portbebeuri (marsupii tip fașă sau
hamuri), portbebeuri pentru transportul copiilor,
portmonee, ghiozdane, ghiozdane școlare, genți
pentru scutece, geamantane, genți, eșarfe
portbebe, rucsacuri pentru purtat copii, bagaje,
borsete, borsete pentru scutece.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte,
îmbrăcăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.

───────

(210) M 2020 08896
(151) 09/12/2020
(732) SERGHIESCU G.ADELA-
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(210) M 2020 08921
(151) 10/12/2020
(732) SC SILVER ROM AGRO SRL, STR.

NUCILOR NR. 60, JUDETUL IASI,
TOMEȘTI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Conacul Goruni
tradiție din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 07.01.24

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

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi, tocane (alimente), tocăni, supe,
pește gătit și congelat, plăcintă cu carne, salate
cu carne de pasăre, salate de cartofi, salate
de legume, salate pe bază de cartofi, salate
preparate, salată caesar, sarmale în foi de viță,
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, omlete, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, fiertură
(supe), feluri de mâncare preparate din carne,
ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, guacamole (sos de avocado),
guacamole (avocado pasat), carne prajita de
pui, carne preparată, cartofi umpluți, chiftele
din pește, cremă de fructe, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate constând în principal din pește,

antreuri preparate constând în principal din
fructe de mare, aperitive congelate preambalate
constând în principal din fructe de mare,
aripioare de pui, bisque, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, burtă de
vită, carne de vită preparată, carne de vită tăiată
și condimentată, friptă la grătar (bulgogi).
31. Ciuperci, plante, coarne proaspete (corni
fructus, sansuyu) sub formă de plante
vii, composturi horticole, produse agricole
(neprelucrate), produse agricole brute, produse
agricole brute și neprocesate, produse forestiere
brute.
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

───────
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(210) M 2020 08922
(151) 10/12/2020
(732) S.C. AYT LIDER GRUP S.R.L.,

CALEA VITAN, NR. 199, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU, 8E, BL. 9, AP.
P03, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500163, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Pașa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 01.07.06

(591) Culori revendicate:auriu, galben, crem,
maro

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare de alimente prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de intermediere comercială, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
târguri comerciale, servicii de comerț în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vanzare cu
amănuntul și cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
referitoare la produse de patiserie, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile

medicale, promovarea vânzarilor pentru terţi,
administrarea magazinelor.

───────

(210) M 2020 08923
(151) 10/12/2020
(732) S.C. BLUE ACQUA MARINE

S.R.L., STR. ROMULUS, NR.
14-16, JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, ZAHARIA
STANCU, 8E, BL.9, AP.P03,
BRASOV, 500163, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

LA PAPA'S CASA
GRATARULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.16

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

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

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de cafenea, servicii de
buffet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, sculptură în alimente, servicii de tabere
de vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de locuinţe pentru
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cazare temporară, servicii de restaurante udon
and soba, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2020 08924
(151) 10/12/2020
(732) MARIUS CRISTIAN STOICA, STR.

13 DECEMBRIE NR. 71, BL. 31,
SC. D, AP. 13, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA
DRAGOS STOICA, DRM. VALEA
CRICOVULUI NR. 110, SC. 2, ET.
1, AP. 19, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Livada Aurie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.04

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

29. Fructe congelate, fructe uscate, fructe
confiate, fructe liofilizate, fructe fierte, fructe
prelucrate, fructe preparate, fructe conservate,
legume congelate, legume uscate, legume
confiate, legume liofilizate, legume fierte,
legume prelucrate, legume preparate, legume
conservate, amestecuri de fructe si legume
prelucrate, conservate, uscate, congelate sau
fierte.
32. Sucuri de fructe si legume presate la
rece, sucuri de fructe, sucuri de legume,
băuturi nealcoolice din sucuri de fructe, siropuri
de fructe si legume, băuturi nealcoolice din
sucuri de legume, amestecuri de sucuri de
fructe, amestecuri de sucuri de legume, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi cu gheață cu conținut de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi pe

bază de sucuri de legume, băuturi pe bază de
sucuri de fructe, concentrate de sucuri de fructe,
concentrate de sucuri de legume, suc concentrat
de fructe, suc concentrat de legume, sucuri de
fructe organice, sucuri de legume organice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la produse
diverse, distribuirea materialelor publicitare,
promovarea afacerilor, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a produselor diverse (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, si prin intermediul
site-urilor web.

───────

(210) M 2020 08925
(151) 10/12/2020
(732) AVINCIS VINURI S.R.L., STR.

DR. GRIGORE ROMNICEANU
NR. 15, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AVINCIS OLT DE VIE

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 08926
(151) 10/12/2020
(732) SC AMENAJARI SI DOTARI

HORECA SRL, TRAIAN VUIA NR
62, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

adHoreca from
kitchen to table

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.13.25

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 7628
C, Pantone 2347 C), negru

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

21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/vedre, găleţi
realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă

de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice și
neelectrice, șervete de bucătărie, pipete pentru
sos, busturi din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă, untiere, capace pentru untiere,
cârlige pentru nasturi, servire (tăvi), cuşti pentru
animalele de gospodărie, forme de prăjituri,
tuburi şi capete pentru decorarea prăjiturilor,
candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele pentru
lumânări, stingătoare pentru lumânări, borcane
pentru lumânări (suporturi), cutii pentru dulciuri/
cutii de bomboane, manuşi pentru spălat maşina,
bătătoare de covoare (ustensile de mână),
mături mecanice pentru covoare, ceaune,
ceramicăpentru uz casnic, oale de noapte, piele
de căprioarăpentru curăţat/piei de căprioară
pentru curăţat, capace pentru platourile de
brânzeturi, ornamente chinezeşti, beţişoare
pentru mâncat, site de strecurat (ustensile
de uz casnic), instrumente de curăţare,
acţionate manual, câlţi pentru curăţat, clapete
de închidere pentru capacele borcanelor, cârpe
pentru spălarea pardoselilor, cârlige de rufe,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte/întinzătoare
pentru îmbrăcăminte, cârpe de curăţare/pânze
de curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râşniţe de
cafea, acţionate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a
băuturilor, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni, piepteni electrici, pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri
(biscuiţi), borcane pentru fursecuri, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
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pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/pubele/
lăzi de gunoi, ştergătoare de praf, neelectrice,
cârpe de şters praful (pânze), vase de lut/
faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru ouă,
separatoare de ouă, neelectrice, pentru uz
casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămatufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle/butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, cupe pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă(recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate

de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi rari pentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori/rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/mănuşi
de bucătărie/mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte/tarte, păr
de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului, suporturi pentru farfurie, nu cele din
hârtie sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
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cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturi pentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţel pentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurători pentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, perii de smolit, cu coadă
lungă, cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai
(articole de masă), infuzoare de ceai/infuzoare în
formă de bilă pentru ceai, strecurători de ceai,
huse pentru ceainice, suporturi pentru plicurile
de ceai, ceainice, recipiente termoizolante
pentru alimente, prese pentru cravate, perii
de toaletă, truse de voiaj/genţi de cosmetice
dotate, dozatoare pentru hârtia de toaletă/
igienică, bureţi pentru toaletă, ustensile pentru
toaletă, suporturi pentru hârtia de toaletă/
igienică, periuţe de dinţi, periuţe de dinţi,
electrice, suporturi pentru scobitori, scobitori,
prese pentru tortilla, neelectrice (ustensile pentru
bucătărie), bare şi inele pentru prosoape /
bare şi inele pentru prosoape, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlădin
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare/dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,

jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, managementul activităților comerciale,
informaţii şi asistenţă comerciale pentru
consumatori, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții,
marketing imobiliar, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, furnizare de informații cu caracter
comercial, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru construcții în infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, şi anume: materiale
şi elemente nemetalice de construcţie şi
edificare, geotextile, geotextile destinate utilizării
în peisagistică, geotextile pentru controlul
eroziunii, țesături folosite în domeniul ingineriei
civile (geotextile), materiale nemetalice ţesute
folosite ca materiale geotextile, materiale
nemetalice de stabilizare (geotextile) pentru
utilizarea în construcţii, gabioane și plase
fixare stâncă, parapete și confecții metalice,
garduri pentru bariere rutiere și de siguranță,
baricade, benzi, lanțuri, bonting și ochiuri,
ochiuri pentru susținerea și protecția plantelor
și copacilor, plasă de întărire și de consolidare
a construcțiilor, plasă de întărire a gazonului,
plasă de stabilizare a solului, plasă de stabilizare
rutieră, ochiuri de protecție, plasă pentru drenaj,
poduri și podețe metalice din tablă ondulată
corugată, structuri metalice pentru hale, poduri
şi podețe, stații epurare, rezervoare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
de intermediere de comerț, de vânzarea cu
amănuntul, cu ridicata și prin intermediul
paginilor de internet, pentru terţi, de produse
pentru construcții în infrastructura rutieră şi
ingineria mediului, şi anume: materiale şi
elemente nemetalice de construcţie şi edificare,
consultanță privind comercializarea produselor
şi a materialelor de construcții, servicii de
consultanță comercială în sectorul infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
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pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
informare, consiliere și consultanță comercială
pentru toate cele menționate mai sus.

───────

(210) M 2020 08928
(151) 10/12/2020
(732) SC ELECTRONIC LIVE SRL, STR.

SOVEJA NR. 67, BLOC 45, SCARA
A, ETAJ 4, APARTAMENT 9, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900345, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Gorsun

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

9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, căști, căști stereo, căști antifonice,
căști auriculare, căști pentru skateboard,
căști pentru motocicliști, căști de ciclism,
amplificatoare pentru căști, console pentru căști,
căști pentru telefoane, căști pentru sudură, căști
pentru muzică, bureți pentru căști, căști de
protecție, căști de box, căşti fără fir, căşti pentru
schi, căști pentru șoferi, cutii pentru căști, căști
pentru echitație, căști pentru sport, căști in-ear,
căști pentru baseball, căști de
fotbal american, căști pentru telefoane mobile,
căști de vizualizare monoscopică, căști pentru
fotbal american, căști rigide pentru scufundări,
prize duble pentru căști, căști de protecție
pentru cicliști, căști de protecție pentru sport,
combinații de căști cu microfon, căști pentru
comunicare la distanță, căști de protecție pentru
șoferii, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști cu microfon pentru comunicații, căști pentru
prinzători la baseball, căști pentru hochei pe
gheață, căști de protecție folosite în sport,
seturi de căști pentru telefoanele mobile, căști
de vizualizare stereoscopică în 3D, căști de
vizualizare monoscopică în 2D, caști pentru
realitate virtuală, cabluri adaptoare pentru căști,
căști de vizualizare pentru realitate augmentată,
căşti de protecţie pentru snow-board, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, căști fără fir
pentru calculatoare tabletă, măști de protecție
pentru căști de protecție, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști de protecție
pentru hochei pe gheață, suporturi de camere
video montate pe căști, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști de tipul mâini libere

pentru telefoane mobile, genți sport adaptate
(echipate) pentru a transporta căști de protecție,
căști de realitate virtuală adaptate pentru folosire
la jocuri video, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, curele care
se prind sub bărbie pentru căștile de fotbal
american, software pentru jocuri care oferă sau
afişează câştigul jucătorului din maşinile de joc,
suporturi de mouse, mouse-uri pentru computer,
mouse-uri de calculator, mouse (periferice de
calculator), mouse-uri scaner, mouse-uri de
calculator fără fir, taste pentru tastatură de
calculator, căști audio, căști pentru realitate
virtuală, căști de protecție pentru motocicliști,
căști de protecție pentru copii, căști fără fir pentru
telefoane inteligente.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, abonament la un
canal de televiziune, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, administrare a
afacerilor pentru autori și scriitori, administrare a
afacerilor pentru
complexuri cu piscine de înot, administrare
a afacerilor pentru manechine, administrare
a afacerilor pentru interpreți de muzică,
administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru parcări
auto, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
teatre, administrare a afacerilor pentru agenții și
brokeri de asigurări, pe bază de externalizare,
administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru o companie aeriană,
administrare a afacerilor pentru
restaurante, administrare a afacerilor pentru
spitale, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesioniști, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru
o societate comercială și pentru o societate
de servicii, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
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marketing și promovare, publicitate, publicitate
online, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate radiofonică, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, servicii de agenții de
publicitate, servicii de publicitate, publicitate
prin corespondență, publicitate și reclamă,
publicitate pentru cinematografe, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, administrație
comercială, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceasuri inteligente.

───────

(210) M 2020 08929
(151) 10/12/2020
(732) INTEROPTIK SRL, STR.

SURORILE MARTIR CACEU NR.
39, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300568, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Interoptik
OPHTHALMIC LENSES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 26.13.25

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

clase:
9. Aparate optice, lentile pentru ochelari, rame
pentru ochelari.
10. Dispozitive medicale.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 9 şi 10 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2020 08930
(151) 10/12/2020
(732) ASOCIAȚIA TRANSILVANIA ARTS

& EVENTS, BDUL GRIVITEI 57, BL.
42, SC. A, AP. 26, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500177, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Transilvania Blues Festival

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 22.01.01

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

41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 08931
(151) 10/12/2020
(732) INFRA METEO SRL, BLD.

PANDURILOR 114/1, JUD. MUREŞ,
TARGU - MURES, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)
STOPICE

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

1. Substanțe anti înghețare, produse chimice
împotriva înghețului, substanțe de protecție
împotriva înghețului, aditivi pentru protecție



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/12/2020

împotriva înghețului, fluide de dezghețare, agenți
de dezghețare pentru încuietori de uși, sprayuri
antiderapante pentru roți de vehicule.
35. Consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, demonstrație de
vânzare (pentru terți), informații despre vânzarea
de produse.

───────

(210) M 2020 08932
(151) 10/12/2020
(732) THE ICONIC ESTATE S.A., STR.

GĂGENI NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RHEINEXTRA MAGNIFIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 25.01.19

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

clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 08933
(151) 10/12/2020
(732) INTEROPTIK, STR. SURORILE

MARTIR CACEU NR. 39, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300568, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Aveo OPHTHALMIC LENSES

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, verde închis,
verde deschis

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

9. Aparate optice, lentile pentru ochelari, rame
pentru ochelari., ochelari corectori, ochelari
(optică), ochelari cu înveliș antireflex, ochelari
antireflex, lentile oftalmologice, lentile optice
brute, lentile optice, lentile optice pentru ochelarii
de soare.
10. Dispozitive medicale.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 9 şi 10 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2020 08934
(151) 10/12/2020
(732) INTEL CORPORATION, 2200

MISSION COLLEGE BOULEVARD,
SANTA CLARA, 95052, CA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) FRISCH & PARTNERS SRL,
BD. CAROL I NR. 54B, ETAJ
3, APARTAMENT 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Creează ceva minunat

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Computere, computere transportabile,
microcomputere, minicomputere, plăci de
memorie, asistent digital personal, organizatori
personali portabili și transportabili, hardware
pentru computer, circuite integrate, memorii
de circuite integrate, cipuri de circuit integrat,
seturi de cipuri, procesoare semiconductoare,
cipuri pentru procesoare semiconductor, cipuri
semiconductoare, microprocesoare, plăci de
circuite imprimate, plăci de circuite electronice,
plăci de bază pentru computer, memorii
pentru computer, sisteme de operare pentru
computer, micro-controlere, procesoare de date,
unități centrale de procesare, dispozitive de
memorie semiconductoare, microprocesoare
programabile software, microprocesoare digitale
și optice, procesoare digitale și optice de
date și semnal, plăci video de circuite, plăci
audio de circuite, plăci audio-video de circuit,
acceleratoare grafice video, acceleratoare
multimedia, procesoare video, plăci de circuit
pentru procesoare video, procesor pentru
circuite integrate încastrate, carduri, discuri,
benzi magnetice, fire, înregistrări, microcipuri și
circuite electronice, toate pentru înregistrarea
și transmiterea datelor, modem-uri, aparate și
instrumente, toate pentru prelucrare, stocare,
recuperare, transmisie, afișare, intrare, ieșire,
comprimare, decomprimare, modificare, difuzare
și tipărire de date, dispozitive de intrare și
ieșire pentru computere, stații de lucru, memorii
de date, dispozitive de stocare, sisteme de
securitate hardware și software pentru computer,
set cipuri electronice, componente pentru
computer și circuite imprimate, acceleratoare
vocale, acceleratoare de voce, date, imagine
și video, memorii flash, dispozitive cu memorie
flash, sisteme de memorie pentru computere,
cabluri și adaptoare, terminale de computer
și imprimante pentru utilizare cu acestea,
unități de afișare video, aparate și instrumente
de telecomunicații, camere, hardware pentru
calculatoare pentru activități de computerizare,
hardware pentru calculatoare pentru activități
de computerizare prin intermediul unei rețele
globale și locale, hardware pentru calculatoare
pentru activități de computerizare în cloud,
hardware pentru calculatoare pentru activități
de computerizare cu latență mică și cu lățime
mare de bandă, hardware pentru computer
folosit pentru asigurarea unui mediu de
computerizare sigur, hardware pentru rețea de
calculatoare, servere de comunicare pentru
computer, hardware pentru calculator folosit
pentru furnizarea unei rețele de securitate cloud
computerizată, software pentru calculatoare
pentru activități de computerizare, software de
calculatoare pentru activități de computerizare

cloud, software de calculatoare pentru activități
de computerizare prin intermediul unei rețele
locale și globale, software de calculatoare
pentru activități de computerizare cu latență
redusă și cu lățime mare de bandă,
hardware de memorie pentru calculator, software
de calculator pentru furnizarea unei rețele
computerizate sigure, software de calculator
pentru furnizarea unei rețele de securitate
cloud folosit pentru activități de computerizare,
software de sistem de operare pentru calculator,
extensii ale sistemelor de computer, instrumente
și utilități în domeniul aplicațiilor software pentru
conectarea computerelor personale, rețelelor,
aparatelor de telecomunicații și aplicațiilor de
rețele de calculatoare globale, hardware și
software pentru computer pentru îmbunătățirea
și furnizarea de transfer, transmitere, recepție,
procesare și digitalizare în timp real a datelor,
adaptoare de rețea de calculatoare, controlere
de rețea computerizate, dispozitive de interfață
de rețea de calculator, hub-uri, comutatoare
și routere de rețea, microcontrolere pentru
dispozitive cu acces la internetul lucrurilor
(Iot), software de calculator ce poate fi
descărcat pentru conectarea, operarea și
gestionarea dispozitivelor (Iot) pe internet,
software de calculator ce poate fi descărcat
pentru conectarea, operarea și gestionarea
de dispozitive mobile cu acces la internetul
mobil al lucrurilor (Iot), hardware și software
de calculator pentru dezvoltarea, întreținerea
și utilizarea rețelelor de calculatoare locale
și largi, hardware și software de calculator
pentru dezvoltarea, întreținerea și utilizarea
sistemelor interactive audio-video pentru
conferințe, hardware și software computerizat
pentru recepția, afișarea și utilizarea semnalelor
de transmisie video, audio și date digitale,
dispozitive de control electronice pentru interfața
și controlul computerelor și rețelelor globale
de calculatoare și telecomunicații cu televiziune
transmisiune cablu și echipamente, routere,
hub-uri, servere, switch-uri, aparate pentru
testarea și programarea circuitelor integrate,
aparate și dispozitive de memorie periferice,
dispozitive semiconductoare, hardware și
software de calculator pentru crearea, facilitarea
și gestionarea accesului la distanță și a
comunicării cu rețelele locale (LANs), rețelele
private virtuale (VpN), rețelele de suprafață
largă (WANs) și rețelele globale de calculatoare,
software de operare pentru router, switch,
hub și server, instrumente software pentru
facilitarea aplicațiilor software a terților, hardware
și software pentru comunicații de rețea
wireless, publicații electronice descărcabile
în domeniul electronici, semiconductorilor,
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a aparatelor și dispozitivelor electronice
integrate, computerelor, telecomunicațiilor,
divertismentului, telefonie și telecomunicațiilor
cu fir și fără fir, hardware de calculatoare folosite
în viziunea unității, învățare automată, învățarea
profundă, inteligența artificială, procesarea
limbajului nativ, algoritmi de învățare și analiza
a datelor, software de calculator pentru învățare
automată, interogare de date și analiză de
date, software de calculator pentru activități
computerizate cognitive, învățare profundă,
inteligență artificială, platformă software pentru
activități computerizate cognitive, software
de calculator pentru reprezentarea grafică
a datelor, software de calculator pentru
recunoașterea modelelor, software de calculator
pentru extragerea datelor, software de
viziune computerizată pentru achiziționarea,
procesarea, analiza și înțelegerea imaginilor
digitale și extragerea de date vizuale, seturi
de dezvoltare de software de calculator, kituri
de dezvoltare de software pentru viziunea
calculatoarelor, învățare automată, învățare
profundă, inteligență artificială, procesare a
limbajului nativ, algoritmi de învățare și analiză
de date, software de viziune descărcabil și
înregistrat care folosește inteligența artificială
pentru a vedea și interpreta date, conecta
cu hardware și pentru a stoca, gestiona și
prelucra date în cloud, hardware și software
computerizat pentru înregistrare, prelucrare,
recepție, reproducere, transmitere, modificare,
comprimare, decomprimare, difuzare, fuziune
și îmbunătățire sunet, imagini, grafică și
date, programe software algoritm pentru
operarea și controlul calculatoarelor, hardware
și software computerizat pentru îmbunătățirea
și furnizarea de transfer, transmitere, recepție,
procesare și digitalizare în timp real a
informațiilor grafice audio și video, software de
calculator ce poate fi descărcat și înregistrat
pentru colectarea, compilarea, prelucrarea,
transmiterea și difuzarea datelor gps ale
sistemului de poziționare globală pentru utilizare
în dispozitive fixe, mobile și portabile, baze de
date electronice care cuprinde informații rutiere,
geografice, cartografice, linii de tranzit public,
informații privind liniile de tranzit public, informații
despre rutele de tranzit public, programe și orare
de tranzit public și alte informații de transport
public înregistrate pe suporturi de calculator,
software de navigare pentru calcularea și
afișarea rutelor, sistem de navigație în tranzit
public cu afișaje interactive de hărți digitale,
instrucțiuni interactive și informații generate de
utilizator, software de calculator social interactiv
pentru regăsirea și afișarea informațiilor de
transport public, navigație, geografice, hărți și

călătorii, software de calculator social interactiv
pentru a permite transmiterea de informații de
tranzit public, cartografiere, navigație, trafic,
rute și informații de interes către rețele de
telecomunicații, telefoane celulare, dispozitive
de navigație și alte dispozitive mobile și
portabile, software de calculator social interactiv
care permite schimbul de informații între
utilizatori, calculatoare și sisteme acționate de
computer pentru conducere autonomă, vehicule
conectate, asistate de șofer, dispozitive aeriene
fără pilot și drone, platforme hardware și
software computerizate cu afișaje interactive,
sisteme de control și dispozitive de control,
sisteme de avertizare, conectivitate, computere
de bord și gps pentru vehicule, vehicule
conectate, vehicule autonome și fără șofer,
sisteme cu mai multe camere pentru utilizare
în vehicule, navigare și ghidare gps, urmărire
locație gps, dispozitiv de afișare a hărților gps
și de calcul al rutelor, dispozitive de înregistrare
video și rețele de comunicații wireless pentru
transmisie de date sau imagini pentru vehicule,
aplicații software de calculator pentru agenți
virtuali digitali, sisteme predictive, învățare
automată, automatizare a proceselor cognitive,
recunoaștere a modelelor, recunoaștere a
caracterelor, aplicații computerizate vizual,
virtualizare a cunoștințelor, robotică, drone
și vehicule fără pilot, aplicații hardware și
software pentru controlul automat al conducerii
vehiculelor, aplicații hardware și software pentru
controlul automat al conducerii vehiculelor,
controlul autonom, navigarea, conducerea
asistată a vehiculelor și autoconducerea
vehiculelor, dispozitive de urmărire a vehiculelor
conținând software și hardware pentru computer,
senzori, transmițători, receptoare și receptoare
pentru poziționare globală a sateliților, toate
utilizate în legătură cu urmărirea vehiculului și
monitorizarea acestuia.
42. Furnizare temporară de software online
nedescărcabil pentru învățare automată,
extragere de date, interogare de date și
analize de date, furnizarea temporară de
software online nedescărcabil pentru activități
computerizate cognitive, învățare profundă,
inteligență artificială, furnizarea temporară de
software nedescărcabil pentru interogarea
de date și analiza datelor, furnizarea
temporară de software care nedescărcabil
pentru extragerea datelor, furnizarea temporară
de software nedescărcabil pentru activități
computerizate cognitive, învățare profundă,
inteligență artificială, cercetarea și preluarea
informațiilor din rețelele de calculatoare
pentru alții, servicii informatice, și anume,
furnizarea temporară de software online
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nedescărcabil, interfață de programare a
aplicațiilor software (API) și widget-uri pentru
software pentru învățare automată, extragere
de date, interogare de date și analiză de date,
furnizarea de programe de vizualizare online
nedescărcabile pentru achiziția, procesarea,
analiza și înțelegerea imaginilor digitale și
extragerea de date vizuale, furnizare de
kituri de dezvoltare de software de calculator
online nedescărcabil, furnizarea de kituri online
de dezvoltare a software-ului de calculator
nedescărcabil pentru vizionarea computerului,
învățare automată, învățare profundă, inteligență
artificială, procesare a limbajului nativ, algoritmi
de învățare și analiză de date, furnizarea de
programe de vizionare online nedescărcabil,
care utilizează inteligență artificială pentru a
vedea și interpreta datele, conectarea cu
hardware și stocarea, gestionarea și prelucrarea
date în cloud, software ca și serviciu (SAAS)
servicii care conțin software pentru utilizarea
în furnizarea de capacități de computerizare în
cloud și servicii de tehnologie informațională
(IT), computerizarea și computerizarea în cloud,
servicii software ca servicii (SAAS), care includ
software pentru utilizare computerizată prin
intermediul unei rețele locale și globale, serviciile
de software ca servicii (SAAS) care conțin o
platformă de dezvoltare a software-ului pentru
conectarea aplicațiilor la sisteme și dispozitive
pentru întreprinderi, consiliere software și
furnizare de informații despre software ca
serviciu, servicii software ca servicii (SAAS),
care includ programe software utilizate pentru
furnizarea computerizată cu latență redusă și cu
lățime mare de bandă, servicii de software pentru
furnizarea de capacități computerizate pentru
dezvoltatorii de aplicații și furnizorii de conținut,
computerizare în cloud care conține software
utilizate pentru furnizarea computerizată cu
latență redusă și cu lățime mare de bandă,
servicii de tehnologie informațională (IT) și
computerizare prin intermediul unei rețele
globale și locale, servicii de software pentru
furnizarea de capacități de computerizare cloud
pentru dezvoltatorii de aplicații și furnizorii de
conținut, servicii care permit implementarea
aplicațiilor pe o rețea online, servicii pentru
furnizarea de analize, caching, computerizare
și rutare de trafic, servicii pentru furnizarea
unei rețele computerizate sigure și de încredere,
furnizarea de servicii de consultanță hardware și
software în domeniu, dezvoltând un mediu bazat
pe cloud, cu integrarea aplicațiilor pe diverse
platforme și dispozitive conectate, servicii de
calculator, și anume, crearea de indexuri de
informații, site-uri web și resurse bazate pe
rețele de calculatoare, furnizarea temporară

de software de calculator nedescărcabil
pentru conectarea, operarea și gestionarea
dispozitivelor în rețea de pe internetul lucrurilor
(IoT), furnizarea de programe informatice online
nedescărcabile pentru conectarea, operarea
și gestionarea dispozitivelor în rețea de pe
internetul lucrurilor (IoT), software ca serviciu
(SAAS), servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și calculatoarelor wireless,
servicii de gestionare a rețelelor de calculator,
și anume, monitorizarea sistemelor de rețea în
scopuri tehnice, găzduire de conținut digital pe
internet, servicii de monitorizare a rețelelor de
calculatoare, și anume furnizarea de informații
despre funcționarea rețelelor de calculatoare,
personalizarea software-ului web și designul
interfeței utilizatorului computerului pentru alții,
servicii de dezvoltare, proiectare și consultanță
pentru calculatoare, proiectarea și dezvoltarea
de standarde pentru alții în proiectarea și
implementarea de software de calculator,
hardware și echipamente de telecomunicații,
furnizarea clienților și tehnicienilor cu informații în
legătură cu gestionarea proiectelor de calculator,
furnizarea de software online ca serviciu
pentru colectarea, compilarea, prelucrarea,
transmiterea și diseminarea datelor gps-ului
de poziționare globală, furnizarea de software
online nedescărcabil, care conține informații
rutiere, geografice, cartografice, linii de tranzit
public, informații despre linii de tranzit public,
informații despre rutele de tranzit public,
programe și orare de tranzit public și alte
informații de transport public, furnizarea de
software online de navigare nedescărcabil
pentru calcularea și afișarea rutelor și distribuirea
sistemului de navigație în transport public, a
hărții și a informațiilor de călătorie, furnizarea
de programe informatice online nedescărcabile
pentru a permite distribuirea de informații de
tranzit public, cartografiere, navigație, trafic, rute
și informații de interes, software de calculator
social interactiv care permite schimbul de
informații între utilizatori, furnizarea de software
online ca un serviciu pentru controlul automat
al conducerii vehiculelor, controlul autonom,
navigarea, conducerea asistată a vehiculelor și
conducerea automată a vehiculelor.

───────
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(210) M 2020 08935
(151) 10/12/2020
(732) GNAT AND COMPANY LIMITED,

VISTRA CORPORATE SERVICES
CENTRE, WICKHAMS CAY II,
ROAD TOWN, TORTOLA, VG1110,
INSULELE VIRGINE BRITANICE

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CHINA TANG

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.11; 26.03.03; 26.04.11;
29.01.11

(591) Culori revendicate:galben, maro
deschis

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

43. Servicii de restaurant, servicii de bar si
servicii de cafenea, servicii de salon/bar de
cocktail-uri (cocktail lounge services), servicii de
catering, servicii de bucatari personali, servicii
pentru furnizarea de produse alimentare si
bauturi, prepararea de produse alimentare si
mancaruri pentru a fi luate la pachet.

───────

(210) M 2020 08936
(151) 10/12/2020
(732) S.C.PROFI ROM FOOD S.R.L.,

JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

profi LOCO 24/7

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu
(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
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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,
alimente dietetice, dezinfectanți și antiseptice,
articole absorbante pentru igiena personală,
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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, instrumente medicale,
aparatuă medicală, 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, obiecte si piese
de mobilier, 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, 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, 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 si promovare),
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servicii de poziționare a mărcilor (servicii de
publicitate).

───────

(210) M 2020 08937
(151) 10/12/2020
(732) RWA RAIFFEISEN AGRO

ROMANIA SRL, CALEA ARADULUI
NR. 85A, BIROU 2, MEZANIN,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
PREȚUIM MUNCA TA!

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 08938
(151) 10/12/2020
(732) RWA RAIFFEISEN AGRO

ROMANIA SRL, CALEA ARADULUI
NR. 85A, BIROU 2, MEZANIN,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
APRECIEM MUNCA TA!

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2020 08939
(151) 10/12/2020
(732) DENTOCALM SRL, CALEA TURZII

NR. 7, ET. 3, AP. 3, JUDEȚUL
CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

DentoCalm

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii stomatologice.

───────

(210) M 2020 08940
(151) 10/12/2020
(732) SMART NUTRACEUTICAL S.R.L.-

D, STR. PROGRESULUI NR. 16,
JUDEȚUL MUREȘ, LIVEZENI,
MUREȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

youbio

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
29. Seminţe, nuci, fructe uscate, pulberi cu valori
nutriţionale ridicate (superfoods), ulei de nucă
de cocos alimentar, tahini (pastă din seminţe de
susan), creme vegetale tartinabile, unt de caju,
unt de migdale, unt de arahide, uleiuri.
30. Miere, musli, Cereale, făină din cereale,
batoane de cereale bogate în proteine,
paste, ceaiuri, snacks-uri, chipsuri (produse din
cereale).
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 29
respectiv: seminţe, nuci, fructe uscate, pulberi
cu valori nutriţionale ridicate (superfoods), ulei
de nucă de cocos alimentar, tahini (pastă din
seminţe de susan), creme vegetale tartinabile,
unt de caju, unt de migdale, unt de arahidei,
uleiuri şi din clasa 30 respectiv: miere, musli,
cereale, făină din cereale, batoane de cereale
bogate în proteine, paste, ceaiuri, snacks-uri,
chipsuri (produse din cereale).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/12/2020

───────

(210) M 2020 08941
(151) 10/12/2020
(732) AUREL BUNEA, STR. SERGENT

MAJOR CARA ANGHEL NR.
10, BL. C5, SC. B, ET. 7, AP.
74, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Agrobun Cultivăm
împreună succesul!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.13.25

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din domeniul agricol, din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse din domeniul agricol, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare

şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic
sau on-line de comerț cu amănuntul și/sau cu
ridicată de produse din industria agricolă, servicii
de consultanță comercială în sectorul agricol,
furnizare de informații comerciale referitoare
la industria agricolă, servicii de vânzare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru agricultură.

───────

(210) M 2020 08942
(151) 10/12/2020
(732) ROSCA LAURENTIU TIGAERU,

STR. RODNEI NR. 37, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4 , AP. 54, JUD. GALATI, GALATI,
800330, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Quasar & Co.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 05.05.21;
26.01.16

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

11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
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de salubritate, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele, etichete pentru bagaje şi genţi, etuiuri
pentru cărţile de vizită şi portofele, cutii şi tocuri
din piele sau carton imitaţie de piele, bastoane,
umbrele și parasolare, umbrele, umbrele de
soare.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice și de
toaletă, statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă.

───────

(210) M 2020 08943
(151) 10/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)
one MAMAIA

(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 registre.
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), construcție, consultanță
în construcții, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 08944
(151) 10/12/2020
(732) CRISTDAR SRL, ALEEA

HOTINULUI NR. 11, SC. A, ET. 3,
AP. 7, CAMERA 2, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CRISTDAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate,
materiale plastice neprelucrate, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor,
substanţe pentru
tăbăcirea pieilor şi a blănurilor de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri
şi alte materiale de umplere, compost,
bălegar, îngrăşăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie şi ştiinţe.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 08945
(151) 10/12/2020
(732) DAN STURZA, STR. NUFERILOR

NR. 50 - 58, BL. CORP B, AP.
3, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SKIN GOALS BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 674C,
Pantone 189 C), alb

(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.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────
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(210) M 2020 08946
(151) 10/12/2020
(732) SC FERGUSON BUILDING

CONCEPT SRL, STR. ALEEA
DEALULUI NR 17, CAMERA 2,
JUD. ARGES, SMEURA, 117512,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
SATU MUSCELEAN

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

43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2020 08947
(151) 10/12/2020
(732) LIVIU-CĂTĂLIN MITITELU, STR.

BRÂNDUŞELOR NR. 5, BL. 10, SC.
A, ET. 4, AP. 17, JUD. PRAHOVA,
SINAIA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAȘI, IAȘI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)
LIVIU GUŢĂ

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

35. Servicii de publicitate, servicii de
management al afacerilor, servicii de
administrare a afacerilor, administrare a
afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, managementul activităților de
impresariat artistic, castinguri pentru artiști
(selecție de personal), casting (recrutare) de
artiști de spectacol, servicii de rezervare a
angajamentelor pentru artiști interpreți, servicii
prestate de o agenție de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artiști),
administrare a afacerilor pentru interpreți de
muzică, lucrări de birou, servicii de comerţ,
servicii de comerţ online cu amănuntul
online pentru filmele şi muzica descărcabilă
şi preînregistrată, servicii de informare a
consumatorilor.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale, organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de divertisment, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, organizare de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de studiouri de înregistrare, producția de
spectacole, compunerea de melodii, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cântece, publicare de cărți de muzică, publicare
de lucrări muzicale, publicare de partituri
muzicale, publicare de texte muzicale, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, a materialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
servicii de închiriere de materiale video și
audio, servicii de închirieri de echipamente
audio și video, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare și producție
audio, servicii de înregistrări audio, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
închiriere de aparate pentru înregistrare audio



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/12/2020

și video, închiriere de casete audio, închiriere
de casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
dvd-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale, nedescărcabile, prin
rețele de comunicații, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet
cu muzică în format mp 3 nedescărcabile,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, nedescărcabil, furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul casetelor audio,
interpretare de muzică și canto, producere de
concerte muzicale, producție audio și video și
fotografie, producție de spectacole muzicale,
reprezentații de muzică live, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii
de divertisment sub formă de reprezentaţii
tip concert, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de spectacole
muzicale în direct, servicii de producție de
benzi audio, servicii de reprezentații date de
trupe în direct, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, spectacole muzicale, servicii
de divertisment furnizate de un artist inregistrat,
servicii de înregistrări sonore și video de
divertisment, concerte, spectacole muzicale şi
video, divertisment de radio și televiziune,
servicii de divertisment de tipul spectacolelor
de teatru și cabaret, producție de înregistrări
sonore și video, prezentare, producţie şi
realizare de spectacole, spectacole muzicale,
concerte, materiale video şi programe de
radio şi televiziune, evenimente live, impresariat
artistic pentru artiști de spectacol, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți.

───────

(210) M 2020 08948
(151) 10/12/2020
(732) S.C. VALCOM CONSTRUCT

S.R.L., STR. MATEI BASARAB, T.
33, P.1040/1, JUD. VRANCEA, SAT
GOLEȘTI, VRANCEA, 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)

VALCOM residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 26.11.02;
26.11.12

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

35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, organizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
servicii de evaluare de clădiri, servicii de
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finanțare a proiectelor de clădiri, servicii de
leasing sau închiriere de clădiri, administrare
de clădiri cu locuințe, administrare de clădiri
cu apartamente, închirieri tip leasing de
clădiri, servicii de evaluări financiare privind
proiectarea clădirilor, colectare de impozite
pe clădiri comerciale, gestiune financiară a
proiectelor de clădiri, agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, servicii de concesionare de
proprietăți funciare absolute, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, ipoteci pentru
proprietăți și terenuri, consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare).
37. Servicii de reparaţii, servicii de instalaţii,
servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, construcţie de proprietăţi, renovare
de proprietăţi, întreţinere de proprietăţi, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare
de clădiri, curățare de clădiri, reparații de
clădiri, renovare de clădiri, curățare igienică
(clădiri), întreținere de clădiri, curățarea clădirilor
publice, izolarea clădirilor existente, curățarea
clădirilor rezidențiale, supravegherea reparațiilor
la clădiri, dezmembrare de clădiri industriale,
instalarea armăturilor pentru clădiri, construcții
de clădiri instituționale, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
construirea de clădiri multifamiliale, restaurări
specializate de clădiri, renovarea interioară a
clădirilor, renovarea și restaurarea clădirilor,
renovarea și repararea clădirilor, amenajarea

interiorului clădirilor companiilor, servicii de
curățare industrială a clădirilor, izolare termică
a clădirilor, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, reparații și
întreținere de clădiri, construire de fundații
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
construcție de clădiri de apartamente, servicii
de construcții de clădiri, servicii de vopsire
și decorare (zugrăvire) de clădiri, construire
de părți de clădiri, servicii de cablare pentru
telecomunicații în clădiri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri, construcții și reparații
de clădiri, lucrări de reparații la clădiri, servicii
de renovare pentru clădiri, construcții și demolări
de clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale
clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
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de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, renovare de proprietăți, construcție
de proprietăți industriale, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte,
servicii specializate în domeniul construcţiei,
cum ar fi cele de prestate de zugravi, instalatori
sanitari, instalatori pentru instalaţiile de încălzire
sau țiglari, servicii de reparaţii, şi anume
servicii care se ocupă cu repunerea în bună
stare a oricărui obiect după uzură, stricăciune,
deteriorare sau distrugere parţială, servicii anexe
serviciilor de construcţii cum ar fi verificarea
proiectelor de construcţii, servicii de închiriere
de utilaje sau de materiale de construcţii,
instalare de structuri temporare pentru târguri
comerciale, construcție de standuri pentru
târguri comerciale și expoziții, construirea de
zone rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, îndepărtarea
păsărilor din clădiri rezidențiale și comerciale,
construire de școli.
42. Proiectare de clădiri, monitorizarea structurii
clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
industriale, controlul calității clădirilor finalizate,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, servicii pentru
designul de clădiri industriale, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură

pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de clădiri, servicii de design al clădirilor.
43. Asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, închiriere spații pentru birouri
temporare, rezervări de spații de cazare
temporară, închirieri de spații de cazare
temporară, organizare de recepții pentru nunți
(spații), furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, asigurare
de spații de cazare pentru turiști, intermediere
de spații de cazare pentru membrii, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru ședințe de consiliu, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizarea de spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de creșă, servicii de creșă asigurate
în zone de cumpărături, creşă, facilitate de
îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei (servicii de
aziluri de bătrâni), furnizare de programe după
școală, furnizare de programe înainte de școală,
furnizare de servicii de creșe (altele decât
școlile).

───────

(210) M 2020 08949
(151) 10/12/2020
(732) S.C. ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)
one FLOREASCA CITY

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
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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 registre.
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.

───────

(210) M 2020 08950
(151) 10/12/2020
(732) S.C. SFM MEDIA TECH S.RL.,

ȘOS PANTELIMON NR. 114-124,
BLOC 208 B, SCARA 2, AP
55, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Simfonica

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

38. Servicii de telecomunicații.
───────

(210) M 2020 08951
(151) 10/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

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

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

(540)

profiSUPER 24/7

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
27.07.01

(591) Culori revendicate:roșu
(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
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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
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,
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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, instrumente medicale,
aparatuă medicală, 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, obiecte si piese
de mobilier, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, jucării şi
obiecte de divertisment, articole de gimnastică
şi de sport, decoraţiuni pentru pomul de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/12/2020

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
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, 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, 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
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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 si promovare),
servicii de poziționare a mărcilor( servicii de
publicitate)

───────

(210) M 2020 08952
(151) 10/12/2020
(732) SODINAL SRL, BULEVARDUL

TIMISOARA NR. 100G, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 061334,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ZYMOCLAIRE

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

1. Compoziții și substanțe chimice și organice
destinate utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi.

───────

(210) M 2020 08953
(151) 10/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR.31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

profiGO 24/7

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

(591) Culori revendicate:roşu
(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, instrumente medicale,
aparatuă medicală, 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, obiecte si piese
de mobilier, 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,
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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, 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, 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 si promovare),
servicii de poziționare a mărcilor( servicii de
publicitate).

───────

(210) M 2020 08954
(151) 10/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

profi CITY 24/7

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

(591) Culori revendicate:roşu
(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
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
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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, instrumente medicale,
aparatuă medicală, 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, obiecte si piese
de mobilier, 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
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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, 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, 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 si promovare),
servicii de poziționare a mărcilor( servicii de
publicitate)

───────

(210) M 2020 08955
(151) 10/12/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)

JOHN PLAYER GOLD LEAF

(531) Clasificare Viena:
02.01.12; 26.11.05; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.
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───────

(210) M 2020 08956
(151) 10/12/2020
(732) SODINAL SRL, BULEVARDUL

TIMISOARA NR. 100G, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 061334,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ZYMOVARIETAL AROMA

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

1. Compoziții și substanțe chimice și organice
destinate utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, enzime folosite în băuturi.

───────

(210) M 2020 08957
(151) 10/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

cassa EXPERT

(531) Clasificare Viena:
17.02.25; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
albastru închis, gri degradee

(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
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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, 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, 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,
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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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