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Cereri Mărci publicate în 18/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05617 11/08/2020 IGF SECURITY S.R.L. IGF SECURITY

2 M 2020 05618 11/08/2020 MIHAIL BARBUS Caramela Magică

3 M 2020 05619 11/08/2020 PROFI PARTY RENTALS SRL PARTIZAN GRILL HOUSE

4 M 2020 05620 11/08/2020 SC WINNERS EFENDI
MARKETS SRL

KASAPEFENDI

5 M 2020 05621 11/08/2020 IARO TRADING SRL domi qualità perfetta!

6 M 2020 05622 11/08/2020 REGATA SRL Regata

7 M 2020 05623 11/08/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. profi zilnic prețuri mici

8 M 2020 05624 11/08/2020 SUNGLASSES TRADE IMPEX
SRL

COCO&FUN

9 M 2020 05625 11/08/2020 SC ATLANTIC ROYAL SRL ATLANTIC

10 M 2020 05626 11/08/2020 BETACONS COMPANY SRL WEGLOO Glamping under 5
million stars

11 M 2020 05627 11/08/2020 SC H2O SPORTS
DISTRIBUTION SRL

National Cable Wakeboard
League

12 M 2020 05628 11/08/2020 MEDICINAS SRL GABRIEL NICOLAEV

13 M 2020 05629 11/08/2020 LIDER FURNITURE SRL LIDER FURNITURE

14 M 2020 05630 11/08/2020 INDETAIL ONLINE SRL id indetail

15 M 2020 05631 11/08/2020 TITAN COMERT SRL Clini
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(210) M 2020 05617
(151) 11/08/2020
(732) IGF SECURITY S.R.L., STR.

ZIZINULUI NR. 119, OBIECTIV 8,
ET. 3, DREAPTA, CAM. 8, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY
SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. LUNGA NR.
270, BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

IGF SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 03.07.16; 26.04.15; 26.04.18;
29.01.12

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
de investigaţii şi supraveghere referitoare la
siguranţa fizică a persoanelor şi la securitatea
bunurilor materiale, inclusiv: activităţi de
investigaţii şi protecţie a bunurilor şi persoanelor,
pază obiective, bunuri, valori, servicii de
gardă de corp, monitorizarea alarmelor de
securitate antifurt, servicii de pază pe timp de
noapte, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
consultanţă în ceea ce priveşte securitatea fizică.

───────

(210) M 2020 05618
(151) 11/08/2020
(732) MIHAIL BARBUS, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 218, JUD.
VÂLCEA, BAILE GOVORA,
VALCEA, ROMANIA

(540)
Caramela Magică

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

30. Caramele tari (dulciuri) învelite în zahăr.
32. Siropuri pentru fabricarea băuturilor, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe.
35. Servicii de comerţ cu produsele din clasele
30 şi 32 şi promovarea acestora prin intermediul
site-urilor.

───────

(210) M 2020 05619
(151) 11/08/2020
(732) PROFI PARTY RENTALS SRL,

STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 9,
JUD. VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)
PARTIZAN GRILL HOUSE

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05620
(151) 11/08/2020
(732) SC WINNERS EFENDI MARKETS

SRL, SOSEAUA OLTENITEI NR.
162, CAMERA 1, BLOC 3, SCARA
4, ETAJ 10, AP. 157, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
KASAPEFENDI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05621
(151) 11/08/2020
(732) IARO TRADING SRL, STR.

ION CREANGA NR. 38, CAM 1,
PARTER, JUD. IASI
, COMUNA VALEA LUPULUI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

domi qualità perfetta!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
04.02.20

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

clase:
3. Detergent rufe, detergent de curăţat, discuri
(tampoane) demachiante din bumbac.
6. Folii aluminiu.
16. Saci menajeri, din hârtie sau plastic, folii
alimentare, din hârtie sau plastic, hârtie de copt.
21. Bureţi de vase, bureţi inox, lavete
absorbante, lavete microfibră, mănuşi de uz
casnic, scobitori, articole de curăţare.

───────

(210) M 2020 05622
(151) 11/08/2020
(732) REGATA SRL, STR.

LAMINORULUI NR. 65, JUD.
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

Regata

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.04.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
albastru

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

35.  Servicii de comercializare, servicii de
vânzare, servicii de agenții de import-
export, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare și de informare
a consumatorilor, servicii de intermediere
comercială, servicii de comandă pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata,
inclusiv online în legătură cu articole de
construcție, de bricolaj și de grădină, precum
și alte bunuri de consum pentru domeniul
bricolajului, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata, inclusiv online în legătură cu
aparate electrocasnice și electronice, sisteme
de iluminat, dispozitive pentru tehnologia
informației, dispozitive pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea datelor sonore
și a datelor de imagine, servicii de vânzare
prin corespondență online sau prin cataloage
de vânzare în legătură cu articole de
construcție, de bricolaj și de grădină, precum
și alte bunuri de consum pentru domeniul
bricolajului, regruparea în avantajul terților a
produselor diverse (cu excepția transportului lor)
permițând consumatorilor să le cumpere comod,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
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de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prelucrarea computerizată a comenzilor de
achiziție online, consultanță și informare în
legătură cu serviciile menționate anterior.

───────

(210) M 2020 05623
(151) 11/08/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

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

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

(540)

profi zilnic prețuri mici

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 2347
C), gri ( Pantone 423 C), alb

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul și 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 alimentației, băuturilor
alcoolice și nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală și cosmetice, produselor de
curățenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul și 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
lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, brichete de cărbune, brichete de
lemn, uleiuri și grăsimi tehnice, preparate
de curăţare, lustruire, degrasare 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 dus,
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 și după barbierit, 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 și rufe spălate, preparate
pentru îndepărtarea culorii, creme pentru articole
de pielărie, ceruri pentru articole din piele,
degresanţi, altii decât cei utilizaţi în procese
de fabricare, produse de decalcifiere pentru
scopuri casnice, detergenţi, detergenţi pentru
rufe, parfumuri pentru rufe, detergenţi pentru
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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, smirghel, 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 suprafete 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 îndepărtea 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,
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, 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 facut 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 platisc pentru
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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
si 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 si bucatarie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de imbracăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe si flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne si 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, conservate,
alimentare,linte, conservată, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, preparate pentru
supa vegetală, amestecuri de legume pentru
supe, nuci preparate, alune preparate,arahide
preparate, migdale preparate, stafide preparate,
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 si 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 și 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,
tahini, rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh,
tortillas, taco, produse de bacanie, cafea, ceai,
cacao şi cafea artificială, orez, hrișcă, arpacaș,
griș, 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,
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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, turta 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, puieti 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
tutunul, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing și 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 obţină reduceri la prețul

produselor, servicii de card de loialitate, 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.

───────

(210) M 2020 05624
(151) 11/08/2020
(732) SUNGLASSES TRADE IMPEX

SRL, SOSEAUA AFUMATI NR.
106 I, VILA C22, ETAJ 2, AP. 6,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

COCO&FUN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25; 26.07.01

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

9. Lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru
ochelari, lentile pentru ochelari, rame pentru
ochelari, tocuri pentru ochelari, ochelari, ochelari
de soare.
35. Publicitate prin poștă, publicitate, publicitate
online pe o rețea de calculatoare.

───────
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(210) M 2020 05625
(151) 11/08/2020
(732) SC ATLANTIC ROYAL SRL,

STR. REPUBLICII NR. 87, AP.
1, JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

ATLANTIC

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 27.05.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:turcoaz
(HEX=#40e0d0)

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

28. Aparate pentru jocuri video.
───────

(210) M 2020 05626
(151) 11/08/2020
(732) BETACONS COMPANY SRL, STR.

MIHAI BRAVU NR. 246, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL.ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

WEGLOO Glamping
under 5 million stars

(531) Clasificare Viena:
07.01.21; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de cazare temporară în spaţii special
amenajate, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, furnizare de
informații pe internet despre cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05627
(151) 11/08/2020
(732) SC H2O SPORTS DISTRIBUTION

SRL , CALEA DOROBANŢILOR
NR. 48, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
National Cable

Wakeboard League
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, costume din neopren
pentru schi nautic, căşti de baie, slipuri de
baie/ pantaloni scurţi de baie, costume de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, şepci (articole
pentru acoperirea capului), pălării, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, eşarfe pentru
cap, cămăşi cu mânecă scurtă, maieuri sport,
articole sport din jerseu, tricouri cu mânecă
scurtă, colanţi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
producţia de clipuri publicitare, marketing,
servicii de vânzare, prezentare de produse prin
intermediul comunicărilor media, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, organizarea de evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea spaţiului
publicitar, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune.
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea de competiţii
sportive, închiriere echipament pentru ski nautic,
furnizarea de facilităţi sportive, organizare de
jocuri si concursuri, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, servicii de instruire şi formare
în domeniul pilotajului şi ski nautic, organizare de
evenimente sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05628
(151) 11/08/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GABRIEL NICOLAEV

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

5. Medicamente, remedii naturale și
farmaceutice, preparate farmaceutice, preparate
din plante de uz medical, suplimente dietetice
și nutritive, suplimente dietetice de uz medical,
remedii pentru medicina umană, suplimente
alimentare de uz medical şi preparate dietetice,
suplimente pe bază de plante pentru persoanele
cu nevoi dietetice speciale.
9. Materiale înregistrate, materiale video
muzicale pre-înregistrate, cărți audio, discuri
audio, înregistrări audio, dispozitive pentru
tehnologia informației, audiovizuale, multimedia
și fotografice, software descărcabil sau
înregistrat, aplicații software descărcabile sau
înregistrate, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, înregistrări muzicale,
dvd-uri preînregistrate cu muzică, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică.
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, cărți,
ziare, reviste (publicații periodice), papetărie
imprimată, articole de papetărie și materiale
educative.
35. Publicitate și marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare,

publicitate și marketing pentru pagini web online,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, administrare de
planuri de servicii medicale preplătite, gestionare
administrativă a clinicilor medicale.
38. Servicii de telecomunicații, comunicare
prin calculator, servicii de comunicare online,
comunicare prin mijloace electronice, servicii
de comunicare mobilă, comunicare prin bloguri
online, comunicare de informații prin televiziune,
comunicare de date prin radio, servicii de
comunicare pe internet, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii educative pentru adulți, servicii
educative privind tratamentele terapeutice,
servicii educative în domeniul sănătății, servicii
educative în domeniul farmaceutic, servicii
educative și de instruire, servicii educative
pentru adulți în domeniul farmaceutic, servicii
educative în materie de dezvoltare spirituală,
servicii sportive și de fitness, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, seminarii
educative, organizare de seminarii și congrese,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
catering, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii de cazare
pentru evenimente, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații și facilități
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
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oameni, servicii oferite de clinici medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale.

───────

(210) M 2020 05629
(151) 11/08/2020
(732) LIDER FURNITURE SRL, STR.

PARÂNG NR. 4, BL. H2, AP. 26,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

LIDER FURNITURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.04.09; 12.01.09

(591) Culori revendicate:galben, verde, mov,
alb, gri

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

20. Mobilă și mobilier, canapele.
───────

(210) M 2020 05630
(151) 11/08/2020
(732) INDETAIL ONLINE SRL, BLD.

GHEORGHE SINCAI NR. 6, BL.
2, SC. C, ET. 1, AP. 63, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

id indetail

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
1. Chituri și alte produse de umplere, detergenți
pentru uz industrial, substanțe, produse și
preparate chimice, preparate chimice pentru
lustruirea pielii.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, preparate pentru
lustruire, preparate abrazive pentru lustruire,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, ceară de
croitorie, ceară pentru cizmărie, preparate pentru
curățare și odorizante, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate de degresare
pentru motoare, spray-uri de degresare, produse
de degresare, altele decât cele folosite în
procesele de fabricație, folii de șlefuire,
preparate pentru șlefuire.
17. Garnituri de etanșare, materiale de etanșare
și materiale de umplutură din cauciuc sau
material plastic.
21. Perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, bureți, articole pentru controlarea
curgerii lichidelor, bureți abrazivi, cârpe pentru
curățare, cârpe pentru lustruit, distribuitoare
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit și
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curățat, găleți de plastic, materiale de lustruit
(cu excepția celor din hârtie și piatră), mănuși
de lustruit, mănuși pentru spălarea mașinilor,
păr de animale (perii și pensule), perii, perii
de curățat roți de automobile, perii pentru
curățarea mașinilor, produse pentru curățare,
pulverizatoare de uz casnic.
35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, informare și consigliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, servicii de comenzi online.

───────

(210) M 2020 05631
(151) 11/08/2020
(732) TITAN COMERT SRL, BD-UL

MIHAI VITEAZU NR. 58, BL. CORP
B, JUDEŢ SĂLAJ, ZALĂU, SĂLAJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Clini

(531) Clasificare Viena:
07.03.11; 05.03.11; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb,
negru, gri

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

3. Prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate
cu agenți de curățare, șervețele parfumate,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
șervețele impregnate pentru uz cosmetic,
șervețele impregnate cu preparate de curățare,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
șervețele de hârtie impregnate pentru curățarea
vaselor de bucătărie, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
produse antistatice de uz menajer, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele
de menaj, produse aromatice de uz casnic,
preparate pentru spălare de uz menajer,
detergenți de rufe pentru curățare de uz menajer.
5. Şervețele dezinfectante, șervețele de
uz medical, șervețele impregnate cu
medicamente, șervețele sanitare pentru
uz menajer, dezinfectanți și antiseptice,
produse dezinfectante de uz menajer,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
dezinfectante folosite pentru igienă, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
dezinfectante, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, preparate deodorante universal
pentru uz menajer, comercial sau industrial,
altele decât cele pentru uz uman sau veterinar.
6. Folii metalice pentru ambalare și
împachetare, folii metalice pentru gătit.
16. Folie de plastic pentru împachetarea
alimentelor, hârtie de împachetat alimente, hârtie
pentru copt, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie reciclată, hârtie fină, hârtie pentru
șervețele, hârtie semiprelucrată, hârtie de uz
industrial, hârtie de bucătărie, produse din hârtie
de unică folosință, prosoape din hârtie, prosoape
de hârtie utilizate la curățenie, prosoape igienice
din hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie
pentru față, șervețele de hârtie, șervețele pentru
baie, șervețele de unică folosință, șervețele de
buzunar din hârtie, șervetele de masă din hârtie,
serve țele din hârtie pentru față, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, șervețele de toaletă din
hârtie, șervețele din celuloză de uz casnic,
șervețele de hârtie pentru uz casnic, pungi de
plastic pentru copt în cuptor.

21. Lavete de spălat vase, bureți abrazivi, bureți,
bureți de menaj, bureți din sârmă, bureți pentru
bucătărie, bureți pentru vase, bureți abrazivi
pentru bucătărie, bureți artificiali pentru uz
casnic, bureți pentru baie din plasă, bureți pentru
raclete de geam, bureți de baie, bureți pentru
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corp, bureți cosmetici, forme pentru copt, din
hârtie, ustensile de menaj, mănuși de menaj,
articole de menaj, recipiente de unică folosință
din folie de aluminiu, de uz casnic, forme din
aluminiu (ustensile de bucătărie), vase pentru
gătit din aluminiu, folii pentru copt.
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul şi ridicata referitoare la
folii metalice pentru ambalare și împachetare,
folii metalice pentru gătit, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenți de curățare,
șervețele parfumate, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, șervețele impregnate
pentru uz cosmetic, șervețele impregnate
cu preparate de curățare, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, șervețele de
hârtie impregnate pentru curățarea vaselor de
bucătărie, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul si ridicata referitoare la
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, produse antistatice de uz
menajer, preparate pentru îndepărtarea petelor
de pe
articolele de menaj, aromatizanți de uz menajer,
preparate pentru spălare de uz menajer,
detergenți de rufe pentru curățare de uz menajer,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul si ridicata referitoare la
șervețele dezinfectante, șervețele de uz medical,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
sanitare pentru uz menajer, dezinfectanți
și antiseptice, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, dezinfectante folosite pentru igienă,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
si ridicata referitoare geluri dezinfectante
antibacteriene cu alcool, săpunuri dezinfectante,
produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri), materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
preparate deodorante universale pentru uz
menajer, comercial sau industrial, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul si ridicata referitoare la folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor,
hârtie de împachetat alimente, hârtie pentru
copt, hârtie igienică, hârtie absorbantă, hârtie
reciclată, hârtie fină, hârtie pentru șervețele,
hârtie semiprelucrată, hârtie de uz industrial,
hârtie de bucătărie, produse din hârtie de unică
folosință, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
si ridicata referitoare la prosoape din hârtie,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
prosoape igienice din hârtie pentru mâini,
prosoape de hârtie pentru față, servicii prestate

online de un magazin de vânzare cu amănuntul
si ridicata referitoare la șervețele, șervețele
de hârtie, șervețele pentru baie, șervețele de
unică folosință, șervețele de buzunar din hârtie,
șervetele de masă din hârtie, șervețele din hârtie
pentru față, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, șervețele de toaletă din hârtie, șervețele
din celuloză de uz casnic, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, pungi de plastic pentru copt
în cuptor, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul si ridicata referitoare
la lavete de spălat vase, bureți abrazivi, bureți,
bureți de menaj, bureți din sârmă, bureți pentru
bucătărie, bureți pentru vase, bureți abrazivi
pentru bucătărie, bureți artificiali pentru uz
casnic, bureți pentru baie din plasă, bureți pentru
raclete de geam, bureți de baie, bureți pentru
corp, bureți cosmetici, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul si ridicata
referitoare la forme pentru copt, din hârtie,
ustensile de menaj, mănuși de menaj, articole
de menaj, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, forme din aluminiu
(ustensile de bucătărie), vase pentru gătit din
aluminiu, folii pentru copt, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog pentru folii
metalice pentru ambalare și împachetare, folii
metalice pentru gătit, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenți de curățare,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog pentru șervețele parfumate, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului, șervețele
impregnate pentru uz cosmetic, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele de
hârtie impregnate pentru curăț
area vaselor de bucătărie, distribuire de
materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog pentru
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, produse antistatice de uz
menajer, preparate pentru îndepărtarea petelor
de pe articolele de menaj, aromatizanți de
uz menajer, preparate pentru spălare de uz
menajer, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog pentru detergenți de rufe
pentru curățare de uz menajer, șervețele
dezinfectante, șervețele de uz medical, șervețele
impregnate cu medicamente, șervețele sanitare
pentru uz menajer, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
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mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog pentru dezinfectanți
și antiseptice, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, dezinfectante folosite pentru igienă,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
pentru săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
pentru preparate deodorante universale pentru
uz menajer, comercial sau industrial, folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
pentru hârtie de împachetat alimente, hârtie
pentru copt, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie reciclată, hârtie fină, hârtie pentru
șervețele, hârtie semiprelucrată, hârtie de uz
industrial, hârtie de bucătărie, produse din
hârtie de unică folosință, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog pentru prosoape din
hârtie, prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
prosoape igienice din hârtie pentru mâini,
prosoape de hârtie pentru față, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog pentru
șervețele, șervețele de hârtie, șervețele pentru
baie, șervețele de unică folosință, șervețele de
buzunar din hârtie, șervetele de masă din hârtie,
șervețele din hârtie pentru față, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, șervețele de toaletă din
hârtie, șervețele din celuloză de uz casnic,
șervețele de hârtie pentru uz casnic, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog pentru
pungi de plastic pentru copt în cuptor, lavete
de spălat vase, bureți abrazivi, bureți, bureți de
menaj, bureți din sârmă, bureți
pentru bucătărie, bureți pentru vase, bureți
abrazivi pentru bucătărie, bureți artificiali pentru
uz casnic, bureți pentru baie din plasă, bureți
pentru raclete de geam, bureți de baie,
bureți pentru corp, bureți cosmetici, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru

vânzările la distanță pe bază de catalog pentru
forme pentru copt, din hârtie, ustensile de menaj,
mănuși de menaj, articole de menaj, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu, de
uz casnic, forme din aluminiu (ustensile de
bucătărie), vase pentru gătit din aluminiu, folii
pentru copt, servicii de publicitate, marketing si
promovare de folii metalice pentru ambalare și
împachetare, folii metalice pentru gătit, prosoape
din hârtie pentru mâini, impregnate cu agenți
de curățare, servicii de publicitate, marketing
si promovare de șervețele parfumate, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului, șervețele
impregnate pentru uz cosmetic, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
de hârtie impregnate pentru curățarea vaselor
de bucătărie, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curățeniei, servicii de
publicitate, marketing si promovare de produse
antistatice de uz menajer, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
aromatizanți de uz menajer, preparate pentru
spălare de uz menajer, detergenți de rufe pentru
curățare de uz menajer, șervețele
dezinfectante, șervețele de uz medical, șervețele
impregnate cu medicamente, șervețele sanitare
pentru uz menajer, servicii de publicitate,
marketing si promovare de dezinfectanți
și antiseptice, produse dezinfectante de
uz menajer, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru
igienă, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri dezinfectante, servicii de
publicitate, marketing si promovare de produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
preparate deodorante universale pentru uz
menajer, comercial sau industrial, servicii de
publicitate, marketing şi promovare de folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor,
hârtie de împachetat alimente, hârtie pentru
copt, hârtie igienică, hârtie absorbantă, hârtie
reciclată, hârtie fină, hârtie pentru șervețele,
hârtie semiprelucrată, hârtie de uz industrial,
hârtie de bucătărie, produse din hârtie de unică
folosință, prosoape din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, prosoape de hârtie pentru față,
servicii de publicitate, marketing si promovare de
șervețele, șervețele de hârtie, șervețele pentru
baie, șervețele de unică folosință, șervețele de
buzunar din hârtie, șervetele de masă din hârtie,
șervețele din hârtie pentru față, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, șervețele de toaletă din
hârtie, șervețele din celuloză de uz casnic,
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șervețele de hârtie pentru uz casnic, servicii de
publicitate, marketing si promovare de pungi de
plastic pentru copt în cuptor, lavete de spălat
vase, bureți abrazivi, bureți, bureți de menaj,
bureți din sârmă, bureți pentru bucătărie, bureți
pentru vase, bureți abrazivi pentru bucătărie,
bureți artificiali pentru uz casnic, bureți pentru
baie din plasă, bureți pentru raclete de geam,
bureți de baie, bureți pentru corp, bureți
cosmetici, servicii de publicitate, marketing si
promovare de forme pentru copt, din hârtie,
ustensile de menaj, mănuși de menaj, articole
de menaj, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, asistență în afaceri,
management și servicii administrative in legatura
cu folii metalice pentru ambalare și împachetare,
folii metalice pentru gătit, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenți de curățare,
șervețele parfumate,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative în legatura cu șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului, șervețele
impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, șervețele de hârtie impregnate
pentru curățarea vaselor de bucătărie, lavete
impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, asistență în afaceri,
management și servicii administrative in
legatura cu produse antistatice de uz menajer,
preparate pentru îndepărtarea petelor de
pe articolele de menaj, aromatizanți de uz
menajer, preparate pentru spălare de uz
menajer, asistență în afaceri, management și
servicii administrative in legatura cu detergenți
de rufe pentru curățare de uz menajer,
șervețele dezinfectante, șervețele de uz medical,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
sanitare pentru uz menajer, dezinfectanți
și antiseptice, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, dezinfectante folosite pentru igienă,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative in legatura cu săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
dezinfectante, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, preparate deodorante universale
pentru uz menajer, comercial sau industrial,
asistență în
afaceri, management și servicii administrative in
legatura cu folie de plastic pentru împachetarea
alimentelor, hârtie de împachetat alimente, hârtie
pentru copt, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie reciclată, hârtie fină, hârtie pentru

șervețele, hârtie semiprelucrată, hârtie de uz
industrial, hârtie de bucătărie, produse din
hârtie de unică folosință, asistență în afaceri,
management și servicii administrative în legatură
cu prosoape din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, prosoape de hârtie pentru față,
șervețele, șervețele de hârtie, șervețele pentru
baie, șervețele de unică folosință, asistență în
afaceri, management și servicii administrative
în legatura cu șervețele de buzunar din hârtie,
șervetele de masă din hârtie, șervețele din
hârtie pentru față, șervețele pentru demachiat,
din hârtie, șervețele de toaletă din hârtie,
șervețele din celuloză de uz casnic, șervețele
de hârtie pentru uz casnic, asistență în afaceri,
management și servicii administrative in legatura
cu pungi de plastic pentru copt în cuptor,
lavete de spălat vase, bureți abrazivi, bureți,
bureți de menaj, bureți din sârmă, bureți pentru
bucătărie, bureți pentru vase, bureți abrazivi
pentru bucătărie, bureți artificiali pentru uz
casnic, bureți pentru baie din plasă, bureți
pentru raclete de geam, bureți de baie, bureți
pentru corp, bureți cosmetici, asistență în afaceri,
management și servicii administrative in legatura
cu forme pentru copt, din hârtie,
ustensile de menaj, mănuși de menaj, articole
de menaj, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre produse din hartie,
dezinfectanti si produse pentru menaj, servicii
de intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate
pentru vânzarea de produse cu ridicata și
cu amănuntul referitoare la produse din
hârtie, dezinfectanţi şi produse pentru menaj,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse din
hartie, dezinfectanti şi produse pentru menaj,
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
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poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.

───────
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