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Cereri Mărci publicate în 23/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01142 16/02/2021 SC DRM MATTRESS SRL DeSomn

2 M 2021 01147 16/02/2021 FUCHS CONDIMENTE RO SRL Indiile Orientale

3 M 2021 01186 16/02/2021 EPIC SOCIETY SRL EPIC BURGERY

4 M 2021 01187 16/02/2021 SC MAXIM TEXTIL SRL MAXIM TEXTIL

5 M 2021 01188 16/02/2021 SC GELU COM SRL SERENITY SLEEP

6 M 2021 01189 16/02/2021 EVA GROUP SRL VILA ZAMORA

7 M 2021 01190 16/02/2021 S.C. CAFE STORY S.R.L. Coffe Story

8 M 2021 01191 16/02/2021 SC FILEOMERA SRL la Stup miere pură din natură

9 M 2021 01192 16/02/2021 RADU ADRIAN OPREA DRACULA VILLAGE

10 M 2021 01193 16/02/2021 SC LOOP PRODUCTIONS SRL Ku-sMO

11 M 2021 01194 16/02/2021 SC LIBERTY STREE SRL 4people

12 M 2021 01195 16/02/2021 SC JUDY CREATIVE STUDIOS
SRL

JUDIOS

13 M 2021 01196 16/02/2021 MARIAN PETCU FICATROPIN

14 M 2021 01197 16/02/2021 NEGROIU MARILENA
NEGROIU GEORGE

ANIMAL PLUS

15 M 2021 01198 16/02/2021 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

SUNDY

16 M 2021 01199 16/02/2021 APICOLA PASTORAL-
GEORGESCU SRL

NATERRA

17 M 2021 01200 16/02/2021 MADĂLINA-ELENA PETRESCU folina

18 M 2021 01201 16/02/2021 HITMAN SECURITY SRL HITMAN SECURITY

19 M 2021 01202 16/02/2021 IOSIF BALINT + BALINT

20 M 2021 01203 16/02/2021 MORARU EDUARD OnlyNetwork.ro

21 M 2021 01204 16/02/2021 IOSIF BALINT B BALINT PRODUCTS

22 M 2021 01205 16/02/2021 ARIVIA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE
ANONYME TRADING AS
ARIVIA SA.

Violife 100% Vegan
COCOSPREAD cool original

23 M 2021 01206 16/02/2021 UPFIELD EUROPE B.V. Rama for BAKING Buttery taste

24 M 2021 01207 16/02/2021 LA BUTIC ON-LINE FOCA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 01208 16/02/2021 UPFIELD EUROPE B.V. Rama 100% NATURAL

INGREDIENTS for BAKING

26 M 2021 01209 16/02/2021 UPFIELD EUROPE B.V. CLASSIC Rama 100%
NATURAL INGREDIENTS

27 M 2021 01210 16/02/2021 SC VELMAR PROTECT SRL VELMAR PROTECT

28 M 2021 01211 16/02/2021 RADU GEORGE ACSO JUNIORUL

29 M 2021 01212 16/02/2021 VALENTIN VIDAICU AVEC PONTON

30 M 2021 01213 16/02/2021 OVIDIU HUŢANU BADA BING RESIDENCE

31 M 2021 01214 16/02/2021 SC VERTICAL DECOR SRL Insula de Perdele, Draperii,
Jaluzele si Rolete

32 M 2021 01215 16/02/2021 INFOSEC CENTER SRL AgKultur

33 M 2021 01216 16/02/2021 SC EURO PARTS
DISTRIBUTION SRL

epiese.ro

34 M 2021 01217 16/02/2021 FILIP AGRI BUSINESS SRL Filip AGRIBUSINESS

35 M 2021 01221 16/02/2021 STEFAN HANC H HANC

36 M 2021 01222 16/02/2021 ROSAVIS PROD SRL rodnic PENTRU CEI HARNICI

37 M 2021 01224 16/02/2021 ADRIAN-PETRU TUGUI
ISABELLA DIANA PRUTEAN

Wabi Sabi
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(210) M 2021 01142
(151) 16/02/2021
(732) SC DRM MATTRESS SRL,

STR.VUK ST. KARADZIC NR.39,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA,
300370, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

DeSomn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.05

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

clase:
20. Paturi, saltele.
24. Huse pentru saltele.

───────

(210) M 2021 01147
(151) 16/02/2021
(732) FUCHS CONDIMENTE RO SRL,

STR. NORDULUI NR. 41-43, JUD.
ARGEŞ, CURTEA DE ARGEŞ,
115300, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Indiile Orientale

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2021 01186
(151) 16/02/2021
(732) EPIC SOCIETY SRL, STR.

MIRESEI NR. 1, INCAPERILE
18-27, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR.
33, ET.1, AP.7, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
EPIC BURGERY

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

43. Servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de restaurante fast-food, rezervări la
restaurant, servicii de catering tip fast-food
cu autoservire, servicii oferite de fast-fooduri,
servicii de fast food la pachet, servicii de
mâncare la pachet, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, servicii ale
barurilor, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bar cu servire de vin, sevicii de baruri
care servesc bere.

───────
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(210) M 2021 01187
(151) 16/02/2021
(732) SC MAXIM TEXTIL SRL, STRADA

AVIATOR DARJAN NR. 8A,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MAXIM TEXTIL

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 09.05.25; 29.01.12

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

clase:
24. Perdele dantelate, mochetă (perdele),
perdele plisate, perdele din plasă, perdele
pentru duș din materiale textil sau plastic,
draperii (perdele groase), perdele pentru ușă,
căptușeli pentru perdele, perdele din vinil,
țesături pentru perdele, perdele și draperii
confecționate, perdele din materiale plastice,
perdele din material plastic, perdele din materiale
textile, țesături (materiale) textile pentru perdele,
perdele și perdele de dantelă din materiale textile
sau plastic, drapaj sub formă de perdele, perdele
scurte din material textil, perdele de duș din
material plastic, perdele mici confecționate din
materiale textile, materiale pentru perdele ca
articole textile, perdele de duș din materiale
textile ignifuge, perdele din plastic pentru cabine
de duș, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, perdele cu aspect de plasă/transparente
(draperii), draperii opace, lambrechine (draperii),
baldachine (draperii textile), lambrechine textile
pentru draperii, draperii din plastic gata
confecționate, șnururi din materiale textile
pentru draperii, draperii din materiale textile
gata confecționate, materiale textile folosite la
fabricarea draperiilor, articole textile la bucată
pentru confecționarea draperiilor, drapaj sub
formă de draperii confecționate din materiale
textile, țesături (materiale) textile, articole textile
nețesute, materiale textile pentru casă, suluri de
materiale textile.
40. Croitorie de damă, croitorie de perdele,
croitorie la comandă, servicii de croitorie,
croitorie (confecții la comandă), servicii de cusut
artizanal și croitorie, servicii de coasere de

draperii (croitorie), fabricare la comandă de
draperii.

───────

(210) M 2021 01188
(151) 16/02/2021
(732) SC GELU COM SRL, STRADA

COPACESTI NR 31, JUDEȚUL
VRANCEA, ADJUD, 625100,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

SERENITY SLEEP

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 21.01.17; 05.05.20

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

clase:
20. Saltele (articole pentru pat), saltele cu arcuri,
saltele de pat, saltele de dormit, saltele din
spumă, saltele din latex.

───────

(210) M 2021 01189
(151) 16/02/2021
(732) EVA GROUP SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 80, CAMERA
1, JUDEȚUL TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
VILA ZAMORA

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

43. Servicii de agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de case de vacanță, servicii de
cazare temporară la hoteluri și moteluri, furnizare
de cazare temporară ca parte a pachetelor
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de ospitalitate, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, furnizare de cazare temporară
în apartamente de vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, servicii oferite de hosteluri,
servicii oferite de moteluri, servicii de rezervare
de cazare pentru turiști, servicii de rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, servicii
oferite de pensiuni, servicii de camping pentru
turiști (cazare), servicii de închiriere de case de
vacanță, servicii de cazare hotelieră, servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, servicii de
evaluare de cazare hotelieră, furnizare de
informații despre servicii de cazare temporară,
furnizare de informații online despre rezervări
la hoteluri, furnizare de informații pe internet
despre cazare, furnizare de informații pe internet
despre cazarea temporară, furnizare de servicii
de rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de informații cu privire la hoteluri,
servicii de rezervare de camere de hotel pentru
călători, servicii de rezervare de cazare la hotel,
servicii de rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanță, servicii de rezervare
de locuri de cazare pentru călători, servicii de
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
rezervare pe internet de cazare temporară,
rezervări de camere, servicii de rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de rezervări de pensiuni,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de rezervare și furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
furnizare de spații de odihnă temporare pentru
pasageri, servicii de servicii de închiriere de
camere, închiriere temporară de camere, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share).

───────

(210) M 2021 01190
(151) 16/02/2021
(732) S.C. CAFE STORY S.R.L.,

STRADA PETRE BUZATOV NR. 2,
SC. TR.1, ET, 1, AP. 9, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Coffe Story

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, faină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheată.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01191
(151) 16/02/2021
(732) SC FILEOMERA SRL, STR.

NARCISELOR NR. 45, JUD.
BRAŞOV, FĂGĂRAŞ, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

la Stup miere pură din natură
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 03.13.04;
26.05.06

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

clase:
30. Miere, miere naturală, miere (pentru
alimentație), produse tartinabile dulci (miere),
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, batoane dulci cu miere,
biscuiți cu miere.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import și export în materie de
miere, miere naturală, miere (pentru alimentație),
produse tartinabile dulci (miere), miere cu
plante aromatice, miere biologică pentru consum
uman, batoane dulci cu miere biscuiți cu
miere, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în materie de miere, miere naturală,
miere (pentru alimentație), produse tartinabile
dulci (miere), miere cu plante aromatice, miere
biologică pentru consum uman, batoane dulci cu
miere, biscuiți cu miere, informații și asistență
comerciale pentru consumatori/prezentare de
produse, distribuție de produse si de mostre,
servicii de marketing, organizare de expoziții în
scopurtcomerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale și publicitare,
demonstrații (prezentarea) produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi), promovarea vânzărilor pentru
terți, administrarea afacerilor desfășurate de
magazinele de comerț cu amănuntul.
40. Servicii de prelucrare a mierii și a produselor
cu miere.

───────

(210) M 2021 01192
(151) 16/02/2021
(732) RADU ADRIAN OPREA, STR.

MARASESTI NR.16, BLOC F7,
APT.23, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, 800056, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
DRACULA VILLAGE

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

39. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de

parcare și depozitare de vehicule, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului.
41. Educație, divertisment și sport, activități
culturale, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, administrare de
biblioteci cu servicii de împrumut, servicii de
agenții de impresariat în domeniul teatral,
servicii de agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), ateliere
organizate în scopuri culturale, organizarea de
ateliere recreative cu scop cultural, educativ
sau de divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), servicii de agenții de rezervare
de bilete pentru concerte, servicii de agenții
de rezervări pentru bilete de teatru, furnizare
de servicii de vânzare de bilete cu ridicare la
fața locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, organizare de rezervări
de bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete
la evenimente culturale, servicii de rezervare
de locuri la concerte, servicii de rezervare de
locuri pentru spectacole, rezervare de locuri
pentru spectacole de divertisment, rezervare de
locuri pentru spectacole și evenimente sportive,
servicii de rezervare de locuri pentru spectacole
și rezervare de bilete de teatru, servicii ale
agențiilor de bilete, servicii ale agențiilor de
bilete pentru spectacole de teatru, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente sportive, biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referință
și arhive documentare, consultanță editorială,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, difuzare de reportaje de
către agenții de știri, distribuire de știri pentru
industria audiovizuală, editare de cărți și recenzii,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
muzică, editare de publicații, altele decât cele
publicitare, editare de texte scrise, altele decât
cele publicitare, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
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servicii de traducere și interpretare, servicii de
traducere, traducere lingvistică.
43. Cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu cazarea temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi, pensiuni pentru animale

───────

(210) M 2021 01193
(151) 16/02/2021
(732) SC LOOP PRODUCTIONS SRL,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
ROMANIA

(540)
Ku-sMO

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, oţet, muştar,
sosuri, condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte produse non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 01194
(151) 16/02/2021
(732) SC LIBERTY STREE SRL,

DRUMUL SABARENI NR. 24-26,
CORP ADMINISTRATIV, ETAJ
2, BIROU 1A203K, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

4people

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 26.01.04; 26.01.14; 27.05.01;
27.05.08

(591) Culori revendicate:crem, roz, maro,
negru, alb

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

43. Servicii de restaurant şi restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack bar), servicii de cantină, servicii de
cafenea, servicii de pensiune, servicii de bar,
servicii de lounge, servicii de închiriere a
aparatelor de gătit, servicii de închiriere de
scaune, mese feţe de masă şi sticlărie, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bucătari
personali, furnizarea de informaţii şi consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri.

───────
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(210) M 2021 01195
(151) 16/02/2021
(732) SC JUDY CREATIVE STUDIOS

SRL, STR. APUSULUI NR. 10A,
CAM 1, JUD. NEAMT, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

JUDIOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.13.25

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

20. Oglinzi pentru machiat, pentru casă, oglinzi
decorative, oglinzi de perete, oglinzi personale
compacte, oglinzi de mână, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), oglinzi de buzunar, oglinzi
de baie, oglinzi pentru bărbierit, oglinzi care se
înclină, oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiat, folosite în voiaje, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile).

───────

(210) M 2021 01196
(151) 16/02/2021
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
FICATROPIN

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

5. Medicamente, suplimente alimentare de uz
medical şi preparate dietetice, remedii naturale
şi farmaceutice, băuturi de uz medical, alifii
medicinale, alifii medicamentoase mentolate,
pentru mai multe scopuri, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
preparate farmaceutice, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de uz
medical, medicamente seroterapeutice.

───────

(210) M 2021 01197
(151) 16/02/2021
(732) NEGROIU MARILENA, STR.

DOBROESTI-FUNDENI NR. 17B,
JUDEŢ ILFOV, DOBROESTI,
77085, ILFOV, ROMANIA
NEGROIU GEORGE, STR.
DOBROESTI-FUNDENI NR. 17B,
JUDEŢ ILFOV, DOBROESTI,
77085, ILFOV, ROMANIA

(540)

ANIMAL PLUS

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
de produse medicale.
44. Servicii veterinare.

───────
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(210) M 2021 01198
(151) 16/02/2021
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., ., VEVEY, 1800,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5,
BUCUREȘTI, 030167, ROMANIA

(540)

SUNDY

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 01.03.02

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

clase:
30. Ciocolată, produse de cofetărie, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale.

───────

(210) M 2021 01199
(151) 16/02/2021
(732) APICOLA PASTORAL-

GEORGESCU SRL, SOS.
GIURGIULUI 290E, JUDEŢ ILFOV,
JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
NATERRA

(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 de uz cosmetic, 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 de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente de uz medical,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01200
(151) 16/02/2021
(732) MADĂLINA-ELENA PETRESCU,

SOS.NAȚIONALĂ, NR.198, BL.B,
SC.B, ET.7, AP.25, JUDEŢ IAŞI,
IAȘI, 700242, IAȘI, ROMANIA

(540)

folina
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(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roz (Pantone
226C), galben (Pantone 396C), verde
(Pantone 376C)

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

17. Folii de plastic, altele decât pentru
împachetat şi ambalat, de exemplu, folii de
protecţie anti-orbire pentru geamuri, folii de
protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate) / folii de protecţie anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), folii din plastic, altele
decât pentru împachetat, benzi autoadezive,
altele decât cele pentru papetărie şi de uz
medical sau casnic.
27.  Tapet, inclusiv tapetul din material textil,
tapet.
40. Servicii de imprimare, tipărirea offset,
imprimarea de modele, tipărire (imprimare),
imprimarea serigrafică.

───────

(210) M 2021 01201
(151) 16/02/2021
(732) HITMAN SECURITY SRL, STR

LEONIDA, NR. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HITMAN SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 26.01.15; 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de pază, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de pază și protecție, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază antiefracție.

───────

(210) M 2021 01202
(151) 16/02/2021
(732) IOSIF BALINT, STR. VIITORULUI

5, JUDEŢ MUREŞ, SANCRAIU
DE MURES, 547525, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

+ BALINT

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
2347C), verde (Pantone 7737C)

(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 de uz cosmetic, 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 de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente de uz medical,
dezinfectante.

───────

(210) M 2021 01203
(151) 16/02/2021
(732) MORARU EDUARD, STR.

RADU COSMIN, 4, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 052489, ROMANIA

(540)

OnlyNetwork.ro

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.02; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de promovare comercială și
publicitate.

───────

(210) M 2021 01204
(151) 16/02/2021
(732) IOSIF BALINT, STR. VIITORULUI

5, JUDETUL MURES, SINCRAIU
DE MURES, 547525, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

B BALINT PRODUCTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.05.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#FF551C), verde (HEX #5AA63A)

(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, de uz casnic.
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 de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente de uz medical,
dezinfectante.

───────

(210) M 2021 01205
(151) 16/02/2021
(732) ARIVIA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL SOCIETE
ANONYME TRADING AS ARIVIA
SA., 7 CHALKIS ST, BUILDING
C, PYLAIA, P.O. BOX 21107,
THESSALONIKI , 55510, GRECIA

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)

Violife 100% Vegan
COCOSPREAD cool original

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:gri, albastru, alb,
portocaliu, maro, bej, roșu, verde

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
tapioca si sago, faina și preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie si
produse de cofetărie, inghetate comestibile,
zahăr, miere, melasa, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheata (apa inghetata), ciocolata, produse
tartinabile (spreads) de ciocolata, produse
tartinabile (spreads) pe baza de ciocolata,
produse tartinabile (spreads) de ciocolata
conţinând nucifere, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile (spreads),
produse tartinabile (spreads) de ciocolata pentru
utilizare pe pâine, paste de ciocolata, produse
tartinabile (spreads) de ciocolata pe baza de
nuca de cocos, produse tartinabile (spreads)
de ciocolata, răcite (chilled chocolate spreads),
produse tartinabile (spreads) de menta, produse
tartinabile (spreads) de caramel, condimente,
chutney (condiment), relishe (condiment),
sosuri, sosuri sărate folosite ca si condimente,
maioneza, produse tartinabile (spreads) pe
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baza de maioneza, imitaţie de maioneză,
maioneză vegană, maioneza cu muraturi, sosuri
pe bază de maioneză, crema de salata,
ketchup(sos), ketchup-uri, ketchup de roşii,
condimente alimentare constituite în principal din
ketchup şi salsa, produse tartinabile (spreads) pe
baza de ketchup, produse tartinabile (spreads)
dulci, batoane de cereale bogate in proteine,
uleiuri de cafea, uleiuri de chili fiind condimente,
arome şi esenţe pentru alimente (nu uleiuri
esenţiale), dulciuri (sweetmeats) făcute din
ulei de susan, paste de legume, ciocolata
cu lactate, ciocolata fara lactate, produse de
cofetărie lactate, băuturi alimentare cu ciocolată
care nu sunt bazate pe produse lactate sau
vegetale, băuturi din ciocolată care conţin
lapte, băuturi pe bază de cafea care conţin
lapte, baze pentru fabricarea shake-urilor de
lapte (arome), inghetata, inghetate, înlocuitor
de îngheţată, îngheţată fără lactate, îngheţată
vegană, sosuri pentru îngheţată, topping de
ciocolată, siropuri de topping, sirop de ciocolată,
fondue de ciocolata, creme de ciocolată, sosuri
de ciocolata, invelisuri/acoperiri (coating) de
ciocolată, ciocolată pentru topping-uri, invelisuri/
acoperiri cu aromă de ciocolată, produse pe
bază de ciocolată, ciocolată pentru produse de
cofetărie şi pâine, iaurturi congelate, crema din
oua si lapte (custard), creme, pudra de crema
(custard powder), imitaţie de cremă (imitation
custard), cremă îngheţată (frozen custard),
prăjituri tip flapjacks si clătite tip flapjacks,
prăjituri tip brownies, prăjituri tip brownies de
ciocolată, prăjituri de ciocolata, tort de ciocolata,
arome pentru prăjituri, arome pentru torturi,
prăjituri si torturi acoperite cu ciocolată, prăjituri
tip brownies vegane, profiterol, profiterol vegan,
tarte, tarte de ciocolata, tarte vegane, tarte
de ciocolata vegane, prăjituri si torturi vegane,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe bază
de fudge, băuturi pe bază de ciocolată vegană,
băuturi pe bază de fudge vegană.

───────

(210) M 2021 01206
(151) 16/02/2021
(732) UPFIELD EUROPE B.V.,

NASSAUKADE 3, ROTTERDAM,
3071 JL, TARILE DE JOS

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)

Rama for BAKING
Buttery taste

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.15

(591) Culori revendicate:galben, crem,
albastru, maro, bej, gri, roșu, roz

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, gemuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi de uz alimentar, produse tartinabile,
fructe, nuci, brânză, cremă de brânză şi produse
tartinabile vegetale, produse lactate si înlocuitori
de lactate, produse lactate tartinabile, produse
tartinabile pe baza de lactate, produse tartinabile
lactate cu conţinut redus de grăsimi, produse
tartinabile fără conţinut de lapte, unt, preparate
din unt, inlocuitori de unt, unt concentrat,
amestecuri de unt, unt sărat, unt de seminţe,
unt preparat din fructe cu coaja lemnoasa,
unt de cacao, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, margarina, înlocuitori ai
margarinei, produse tartinabile pe baza de
grăsime comestibila pentru pâine, smântână
(produse lactate), smântână acră (sour cream),
smântână/ frişca sub forma de pudra, smantana/
frişcă artificială [înlocuitori pentru produse
lactate], înlocuitori si alternative de smântână/
frişca, lapte şi smântână/frişca, fara conţinut
de lapte, uleiuri şi grăsimi comestibile, uleiuri
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pentru gătit, ulei de nuci (nut oils), uleiuri
vegetale de uz alimentar, uleiuri si grăsime
de cocos de uz alimentar, uleiuri de origine
animală de uz alimentar, uleiuri comestibile
obţinute din peşte [cu excepţia uleiului de ficat
de cod], ulei de boabe de soia de uz alimentar,
uleiuri din seminţe, de uz alimentar, uleiuri
aromatizate, altele decât uleiurile esențiale,
uleiuri de măsline, uleiuri cu mirodenii, ulei de
unt, uleiuri amestecate de uz alimentar, uleiuri
hidrogenate de uz alimentar, uleiuri întărite (ulei
hidrogenat pentru alimente), unt clarificat, unt
pentru gătit, ghee (unt limpezit), sosuri pentru
gustări (dips), \) sosuri pentru gustări (dips) pe
bază de lactate, înlocuitori de carne, înlocuitori
de carne pe bază de legume şi plante, produse
tartinabile (paste) de carne, produse tartinabile
pe bază de carne, gustări pe bază de carne,
produse tartinabile de legume, produse (creme)
tartinabile pe bază de legume, gustări pe bază
de legume, brânză tartinabilă, gustări pe bază
de brânză, paste tartinabile din fructe cu coajă
lemnoasă, produse tartinabile pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, produse tartinabile care
conţin în principal fructe, produse tartinabile din
nuca de cocos, produse tartinabile de ciocolata
pe baza de nuca de cocos, produse tartinabile de
portocale, produse tartinabile aromate cu nuca
de cocos, produse tartinabile de cireşe, produse
tartinabile de banane, produse tartinabile pe
baza de lapte de orez, gustări pe bază de
fructe, gustări (snacks) de fructe, băuturi pe
bază de produse lactate, băuturi preparate din
produse lactate, lapte proteic, frişca (produs
lactat), înlocuitor de frişca lichidă sau praf pentru
cafea, fără conţinut de lapte, înălbitori(preparate
lactate) pentru băuturi, lapte praf pentru scopuri
nutriţionale, toppinguri de frişca pe bază de
lactate, budinci si deserturi lactate, iaurt, iaurturi,
băuturi cu iaurt şi băuturi din iaurt, băuturi şi
preparate de băut pe bază de iaurt, iaurturi
de băut, deserturi din iaurt, iaurt de soia, iaurt
cu aromă, iaurturi cremoase, iaurt degresat,
preparate pentru fabricarea iaurtului, iaurt făcut
cu lapte de capră, produse lactate, zer (butter
milk), cremă de unt, lapte, shake-uri din lapte,
lapte acru (sour milk), lapte bătut (milk curds),
lapte cu arome, lapte solid (milk solids), lapte
uscat (dried milk), lapte praf (milk powder),
lapte de soia, băuturi din lapte şi produse
de băut cu lapte, băuturi şi produse de băut
pe bază de lapte, băuturi si produse de băut
din lapte cu arome, băuturi din lapte, lapte
predominant, lapte de orez, lapte de oaie, lapte
de capră, lapte de vacă, lapte fermentat, lapte
deshidratat, lapte bătut/prins/coagulat (curdled
milk), lapte condensat, lapte de albumină, lapte
de ovăz, înlocuitori de lapte, gustări pe bază

de lapte, kefir, kumiss [băutură din lapte], lapte
de cânepă utilizat ca un înlocuitor de lapte,
deserturi pe bază de lapte artificial, lapte de
migdale, lapte de nuca de cocos, lapte de
arahide, lapte de alune, lapte de nuci caju,
lapte de fructe nucifere, gustări pe bază de
fructe cu coajă lemnoasă, batoane gustare
pe bază de fructe şi fructe nucifere, batoane
gustare pe bază de fructe nucifere şi seminţe,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază
de tofu, gustări pe bază de soia, gustări din
alge marine comestibile, gustări pe bază de
proteine, brânza vegana, crema vegana (vegan
cream), crema de brânza vegana, inlocuitori
de brânza facuti din uleiuri vegetale, brânza
fara lactoza făcuta din ulei vegetal, iaurt cu
grăsimi de origine vegetală, desert de iaurt cu
grăsimi de origine vegetală, produse tartinabile
cu grăsimi de origine vegetală, inlocuitori de
lapte cu grăsimi de origine vegetală, deserturi
pe baza de inlocuitori de lapte, inlocuitori de
unt si margarina cu grăsimi de origine vegetală,
inlocuitori de creme/smantana/frisca cu grăsimi
de origine vegetală, proteine vegetale texturate
formate pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
băuturi pe bază de soia utilizate ca înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe
bază de lapte de orez, băuturi pe bază de
inlocuitori de lapte, băuturi pe bază de lapte
aromate cu ciocolată, băuturi pe bază de lapte
de orez aromate cu ciocolată, băuturi pe bază de
inlocuitori de lapte aromate cu ciocolată.

───────

(210) M 2021 01207
(151) 16/02/2021
(732) LA BUTIC ON-LINE,

PRELUNGIREA GHENCEA 279B,
AP. 42, SECTOR 6, BUCURESTI,
061703, ROMANIA

(540)
FOCA

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

11. Containere (recipiente) frigorifice, lăzi
frigorifice electrice, neportabile, cutii frigorifice
electrice, lăzi frigorifice electrice, cutii frigorifice,
electrice, lăzi frigorifice portabile (electrice).
18. Genți pentru camping, genți pentru drumeții,
genți pentru ieșiri la sfârșit de săptămână, genți
de plajă, genți de umăr, genți de transport
universale, genți pentru transport, genți cu rotile,
genți de mână.
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21. Lăzi frigorifice neelectrice, portabile, cutii
frigorifice portabile, neelectrice.

───────

(210) M 2021 01208
(151) 16/02/2021
(732) UPFIELD EUROPE B.V.,

NASSAUKADE 3, ROTTERDAM,
3071 JL, TARILE DE JOS

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)

Rama 100% NATURAL
INGREDIENTS for BAKING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.19

(591) Culori revendicate:galben, crem,
albastru, verde, maro, bej

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, gemuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi de uz alimentar, produse tartinabile,
fructe, nuci, brânză, cremă de brânză şi produse
tartinabile vegetale, produse lactate si înlocuitori
de lactate, produse lactate tartinabile, produse
tartinabile pe baza de lactate, produse tartinabile
lactate cu conţinut redus de grăsimi, produse
tartinabile fără conţinut de lapte, unt, preparate
din unt, inlocuitori de unt, unt concentrat,
amestecuri de unt, unt sărat, unt de seminţe,
unt preparat din fructe cu coaja lemnoasa,
unt de cacao, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, margarina, înlocuitori ai
margarinei, produse tartinabile pe baza de
grăsime comestibila pentru pâine, smântână

(produse lactate), smântână acră (sour cream),
smântână/ frişca sub forma de pudra, smantana/
frişcă artificială [înlocuitori pentru produse
lactate], înlocuitori si alternative de smântână/
frişca, lapte şi smântână/frişca, fara conţinut
de lapte, uleiuri şi grăsimi comestibile, uleiuri
pentru gătit, ulei de nuci (nut oils), uleiuri
vegetale de uz alimentar, uleiuri si grăsime
de cocos de uz alimentar, uleiuri de origine
animală de uz alimentar, uleiuri comestibile
obţinute din peşte [cu excepţia uleiului de ficat
de cod], ulei de boabe de soia de uz alimentar,
uleiuri din seminţe, de uz alimentar, uleiuri
aromatizate, altele decât uleiurile esențiale,
uleiuri de măsline, uleiuri cu mirodenii, ulei de
unt, uleiuri amestecate de uz alimentar, uleiuri
hidrogenate de uz alimentar, uleiuri întărite (ulei
hidrogenat pentru alimente), unt clarificat, unt
pentru gătit, ghee (unt limpezit), sosuri pentru
gustări (dips), \) sosuri pentru gustări (dips) pe
bază de lactate, înlocuitori de carne, înlocuitori
de carne pe bază de legume şi plante, produse
tartinabile (paste) de carne, produse tartinabile
pe bază de carne, gustări pe bază de carne,
produse tartinabile de legume, produse (creme)
tartinabile pe bază de legume, gustări pe bază
de legume, brânză tartinabilă, gustări pe bază
de brânză, paste tartinabile din fructe cu coajă
lemnoasă, produse tartinabile pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, produse tartinabile care
conţin în principal fructe, produse tartinabile din
nuca de cocos, produse tartinabile de ciocolata
pe baza de nuca de cocos, produse tartinabile de
portocale, produse tartinabile aromate cu nuca
de cocos, produse tartinabile de cireşe, produse
tartinabile de banane, produse tartinabile pe
baza de lapte de orez, gustări pe bază de
fructe, gustări (snacks) de fructe, băuturi pe
bază de produse lactate, băuturi preparate din
produse lactate, lapte proteic, frişca (produs
lactat), înlocuitor de frişca lichidă sau praf pentru
cafea, fără conţinut de lapte, înălbitori(preparate
lactate) pentru băuturi, lapte praf pentru scopuri
nutriţionale, toppinguri de frişca pe bază de
lactate, budinci si deserturi lactate, iaurt, iaurturi,
băuturi cu iaurt şi băuturi din iaurt, băuturi şi
preparate de băut pe bază de iaurt, iaurturi
de băut, deserturi din iaurt, iaurt de soia, iaurt
cu aromă, iaurturi cremoase, iaurt degresat,
preparate pentru fabricarea iaurtului, iaurt făcut
cu lapte de capră, produse lactate, zer (butter
milk), cremă de unt, lapte, shake-uri din lapte,
lapte acru (sour milk), lapte bătut (milk curds),
lapte cu arome, lapte solid (milk solids), lapte
uscat (dried milk), lapte praf (milk powder),
lapte de soia, băuturi din lapte şi produse
de băut cu lapte, băuturi şi produse de băut
pe bază de lapte, băuturi si produse de băut
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din lapte cu arome, băuturi din lapte, lapte
predominant, lapte de orez, lapte de oaie, lapte
de capră, lapte de vacă, lapte fermentat, lapte
deshidratat, lapte bătut/prins/coagulat (curdled
milk), lapte condensat, lapte de albumină, lapte
de ovăz, înlocuitori de lapte, gustări pe bază
de lapte, kefir, kumiss [băutură din lapte], lapte
de cânepă utilizat ca un înlocuitor de lapte,
deserturi pe bază de lapte artificial, lapte de
migdale, lapte de nuca de cocos, lapte de
arahide, lapte de alune, lapte de nuci caju,
lapte de fructe nucifere, gustări pe bază de
fructe cu coajă lemnoasă, batoane gustare
pe bază de fructe şi fructe nucifere, batoane
gustare pe bază de fructe nucifere şi seminţe,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază
de tofu, gustări pe bază de soia, gustări din
alge marine comestibile, gustări pe bază de
proteine, brânza vegana, crema vegana (vegan
cream), crema de brânza vegana, inlocuitori
de brânza facuti din uleiuri vegetale, brânza
fara lactoza făcuta din ulei vegetal, iaurt cu
grăsimi de origine vegetală, desert de iaurt cu
grăsimi de origine vegetală, produse tartinabile
cu grăsimi de origine vegetală, inlocuitori de
lapte cu grăsimi de origine vegetală, deserturi
pe baza de inlocuitori de lapte, inlocuitori de
unt si margarina cu grăsimi de origine vegetală,
inlocuitori de creme/smantana/frisca cu grăsimi
de origine vegetală, proteine vegetale texturate
formate pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
băuturi pe bază de soia utilizate ca înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe
bază de lapte de orez, băuturi pe bază de
inlocuitori de lapte, băuturi pe bază de lapte
aromate cu ciocolată, băuturi pe bază de lapte
de orez aromate cu ciocolată, băuturi pe bază de
inlocuitori de lapte aromate cu ciocolată.

───────

(210) M 2021 01209
(151) 16/02/2021
(732) UPFIELD EUROPE B.V.,

NASSAUKADE 3, ROTTERDAM,
3071 JL, TARILE DE JOS

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)

CLASSIC Rama 100%
NATURAL INGREDIENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.19

(591) Culori revendicate:galben, auriu, crem,
albastru, verde

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, gemuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi de uz alimentar, produse tartinabile,
fructe, nuci, brânză, cremă de brânză şi produse
tartinabile vegetale, produse lactate si înlocuitori
de lactate, produse lactate tartinabile, produse
tartinabile pe baza de lactate, produse tartinabile
lactate cu conţinut redus de grăsimi, produse
tartinabile fără conţinut de lapte, unt, preparate
din unt, inlocuitori de unt, unt concentrat,
amestecuri de unt, unt sărat, unt de seminţe,
unt preparat din fructe cu coaja lemnoasa,
unt de cacao, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, margarina, înlocuitori ai
margarinei, produse tartinabile pe baza de
grăsime comestibila pentru pâine, smântână
(produse lactate), smântână acră (sour cream),
smântână/ frişca sub forma de pudra, smantana/
frişcă artificială [înlocuitori pentru produse
lactate], înlocuitori si alternative de smântână/
frişca, lapte şi smântână/frişca, fara conţinut
de lapte, uleiuri şi grăsimi comestibile, uleiuri
pentru gătit, ulei de nuci (nut oils), uleiuri
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vegetale de uz alimentar, uleiuri si grăsime
de cocos de uz alimentar, uleiuri de origine
animală de uz alimentar, uleiuri comestibile
obţinute din peşte [cu excepţia uleiului de ficat
de cod], ulei de boabe de soia de uz alimentar,
uleiuri din seminţe, de uz alimentar, uleiuri
aromatizate, altele decât uleiurile esențiale,
uleiuri de măsline, uleiuri cu mirodenii, ulei de
unt, uleiuri amestecate de uz alimentar, uleiuri
hidrogenate de uz alimentar, uleiuri întărite (ulei
hidrogenat pentru alimente), unt clarificat, unt
pentru gătit, ghee (unt limpezit), sosuri pentru
gustări (dips), \) sosuri pentru gustări (dips) pe
bază de lactate, înlocuitori de carne, înlocuitori
de carne pe bază de legume şi plante, produse
tartinabile (paste) de carne, produse tartinabile
pe bază de carne, gustări pe bază de carne,
produse tartinabile de legume, produse (creme)
tartinabile pe bază de legume, gustări pe bază
de legume, brânză tartinabilă, gustări pe bază
de brânză, paste tartinabile din fructe cu coajă
lemnoasă, produse tartinabile pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, produse tartinabile care
conţin în principal fructe, produse tartinabile din
nuca de cocos, produse tartinabile de ciocolata
pe baza de nuca de cocos, produse tartinabile de
portocale, produse tartinabile aromate cu nuca
de cocos, produse tartinabile de cireşe, produse
tartinabile de banane, produse tartinabile pe
baza de lapte de orez, gustări pe bază de
fructe, gustări (snacks) de fructe, băuturi pe
bază de produse lactate, băuturi preparate din
produse lactate, lapte proteic, frişca (produs
lactat), înlocuitor de frişca lichidă sau praf pentru
cafea, fără conţinut de lapte, înălbitori(preparate
lactate) pentru băuturi, lapte praf pentru scopuri
nutriţionale, toppinguri de frişca pe bază de
lactate, budinci si deserturi lactate, iaurt, iaurturi,
băuturi cu iaurt şi băuturi din iaurt, băuturi şi
preparate de băut pe bază de iaurt, iaurturi
de băut, deserturi din iaurt, iaurt de soia, iaurt
cu aromă, iaurturi cremoase, iaurt degresat,
preparate pentru fabricarea iaurtului, iaurt făcut
cu lapte de capră, produse lactate, zer (butter
milk), cremă de unt, lapte, shake-uri din lapte,
lapte acru (sour milk), lapte bătut (milk curds),
lapte cu arome, lapte solid (milk solids), lapte
uscat (dried milk), lapte praf (milk powder),
lapte de soia, băuturi din lapte şi produse
de băut cu lapte, băuturi şi produse de băut
pe bază de lapte, băuturi si produse de băut
din lapte cu arome, băuturi din lapte, lapte
predominant, lapte de orez, lapte de oaie, lapte
de capră, lapte de vacă, lapte fermentat, lapte
deshidratat, lapte bătut/prins/coagulat (curdled
milk), lapte condensat, lapte de albumină, lapte
de ovăz, înlocuitori de lapte, gustări pe bază
de lapte, kefir, kumiss [băutură din lapte], lapte

de cânepă utilizat ca un înlocuitor de lapte,
deserturi pe bază de lapte artificial, lapte de
migdale, lapte de nuca de cocos, lapte de
arahide, lapte de alune, lapte de nuci caju,
lapte de fructe nucifere, gustări pe bază de
fructe cu coajă lemnoasă, batoane gustare
pe bază de fructe şi fructe nucifere, batoane
gustare pe bază de fructe nucifere şi seminţe,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază
de tofu, gustări pe bază de soia, gustări din
alge marine comestibile, gustări pe bază de
proteine, brânza vegana, crema vegana (vegan
cream), crema de brânza vegana, inlocuitori
de brânza facuti din uleiuri vegetale, brânza
fara lactoza făcuta din ulei vegetal, iaurt cu
grăsimi de origine vegetală, desert de iaurt cu
grăsimi de origine vegetală, produse tartinabile
cu grăsimi de origine vegetală, inlocuitori de
lapte cu grăsimi de origine vegetală, deserturi
pe baza de inlocuitori de lapte, inlocuitori de
unt si margarina cu grăsimi de origine vegetală,
inlocuitori de creme/smantana/frisca cu grăsimi
de origine vegetală, proteine vegetale texturate
formate pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
băuturi pe bază de soia utilizate ca înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe
bază de lapte de orez, băuturi pe bază de
inlocuitori de lapte, băuturi pe bază de lapte
aromate cu ciocolată, băuturi pe bază de lapte
de orez aromate cu ciocolată, băuturi pe bază de
inlocuitori de lapte aromate cu ciocolată.

───────

(210) M 2021 01210
(151) 16/02/2021
(732) SC VELMAR PROTECT SRL,

SOS. MORARILOR NR. 2B, ET.
1, CAMERA 12, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VELMAR PROTECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2021 01211
(151) 16/02/2021
(732) RADU GEORGE, STR. INTRAREA

STADIONULUI NR. 1, JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI, ORAŞ FUNDULEA,
915200, CL, ROMANIA

(540)
ACSO JUNIORUL

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

41. Organizarea de activităţi sportive şi
copetiţţi sportive, organizarea de competiţii
sportive şi evenimente sportive, servicii de
pregătire sportivă, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de evenimente sportive, competiţii şi
turnee sportive, servicii de antrenament sportiv,
activităţi sportive, servicii de pregătire sportivă
(instruire), servicii de antrenamente sportive,
pregătirea jucătorilor sportivi, organizarea de
turnee sportive, servicii de antrenamente
sportive şi de fitness.

───────

(210) M 2021 01212
(151) 16/02/2021
(732) VALENTIN VIDAICU, STR. AUREL

COSMA DOCTOR, NR. 7, AP. 4,
JUD. TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33, ET.1,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
AVEC PONTON

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

35. Servicii de consultanță privind comerțul
în barter, servicii de consultanță comercială
cu privire la administrarea barurilor în care
se servesc sandviciuri, servicii de consultanță

comercială cu privire la deschiderea de baruri
în care se servesc sandviciuri, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, management de restaurant pentru
terți, administrare a afacerilor pentru restaurante,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
41. Servicii de pregătire a personalului în
domeniul comerțului cu amănuntul, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
servicii oferite de cluburi de fani, servicii
oferite de cluburi de noapte, servicii de cluburi
(discoteci), organizare de cluburi de fani, servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii de
cluburi (divertisment sau educație), servicii de
cluburi de noapte (divertisment), furnizare de
servicii de divertisment în club, servicii oferite
de cluburi sociale pentru divertisment, servicii de
divertisment furnizate în cluburi de noapte.
43. Baruri, servicii oferite de snack-baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, servicii ale
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barurilor, servicii oferite de localuri tip snack-
bar, servicii specifice barurilor de cocteiluri,
servicii de baruri care servesc bere, servicii
de bar cu servire de vin, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații despre servicii de bar,
furnizare de informații cu privire la servicii de
bar, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurante fast-food, servicii de închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de cazare pentru evenimente, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni.

───────

(210) M 2021 01213
(151) 16/02/2021
(732) OVIDIU HUŢANU, STR. CRINULUI

NR.45, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

BADA BING RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.14; 01.01.05

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de hotel,
servicii oferite de pensiuni, servicii oferite de
restaurante.

───────

(210) M 2021 01214
(151) 16/02/2021
(732) SC VERTICAL DECOR SRL,

ALEXANDRU IOAN CUZA NR.
11, BL. CAM 3, SC. B, AP. 11,
JUD. OLT, SLATINA, 230015, OLT,
ROMANIA

(540)
Insula de Perdele,

Draperii, Jaluzele si Rolete
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24.  Ţesături (material) textile și înlocuitori de
textile, perdele din materiale textile sau plastice.

───────
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(210) M 2021 01215
(151) 16/02/2021
(732) INFOSEC CENTER SRL, SOS.

PĂCURARI NR. 35, BL. 543, SC. A,
ET. 6, AP. 21, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

AgKultur

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 01.15.15

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

9. Aplicații software descărcabile, platforme
software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, servere cloud (reţea), software
pentru cloud computing, software pentru servere
de cloud.
35. Organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și realizare de
evenimente promoționale, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate și
marketing online, servicii de realizare de târguri
și expoziții virtuale online, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii.

42. Dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, servicii de instalare și personalizare
de aplicații software de calculator, servicii
de proiectarea şi dezvoltarea de componente
software ale calculatorului, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
computerizare în nori (cloud computing), servicii
de găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, cloud computing, servicii ale unui
furnizor de găzduire cloud, servicii de protecție a
datelor bazate pe tehnologia de tip cloud.

───────

(210) M 2021 01216
(151) 16/02/2021
(732) SC EURO PARTS DISTRIBUTION

SRL, STR. SLD. EROU IONESCU
GHEORGHE NR. 13, BL. 136,
SC. 2, ET.3, AP. 72, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

epiese.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 15.07.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu, portocaliu,
turcoaz

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
comercializarea (vânzare en gros sau en detail)
şi regruparea în avantajul terţilor a a produselor
din producţie proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv în mediul on line şi prin intermediul unui
site web specializat, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
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publicitate, promoţii pentru aceste produse,
inclusiv on line pe internet, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
pentru consumatori, în legatură cu acestea,
activităţi de import export, lanţ de magazine
şi magazine online specializate, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu acumulatori
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, livrări de
bunuri

───────

(210) M 2021 01217
(151) 16/02/2021
(732) FILIP AGRI BUSINESS SRL,

COLONIA CAMPUL DUMBRAVA
ROSIE, NR. 1, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

Filip AGRIBUSINESS

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele29, 30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import

și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de evenimente speciale,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii pentru promovarea exporturilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online
de rețele informatizate și pagini web,
servicii de promovare a afacerilor, furnizate
prin telefon, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de consultanță
privind promovarea de vânzări, servicii de
publicitate, promovare și relații publice,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
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promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de
credit, administrare de programe cu premii
de fidelitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, servicii de
analiză a pieței cerealelor, vânzări prin licitații
în sectorul agricol, servicii de consultanță
comercială în sectorul agricol, furnizare de
informații comerciale referitoare la industria
agricolă, servicii de contabilitate privind costurile
în întreprinderi agricole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru agricultură.

39. Logistică de transport, transport, ambalarea
mărfurilor, ambalarea produselor, ambalare de
alimente, servicii de ambalare, ambalare de
produse alimentare, împachetare și ambalare
de bunuri, servicii de împachetare și ambalare,
ambalare de produse în containere, ambalare
de produse în tranzit, ambalare de articole
pentru transport, servicii de consiliere privind
ambalarea produselor, furnizare de informații
despre închirierea de mașini și aparate pentru
ambalare sau împachetare, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale
altor persoane, subdivizarea și reambalarea
bunurilor, servicii de descărcare și reambalare,
servicii de consiliere referitoare la reambalarea
produselor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare rapidă de mărfuri, livrare pe cale rutieră,
servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente de către restaurante, livrare de mărfuri
pe cale rutieră, servicii de colectare, transport
și livrare de produse, servicii aeriene, rutiere,
feroviare și navale de transport și livrare,
servicii de distribuție de mărfuri paletizate,
servicii de etichetare, servicii de transbordare,
depozitare de pachete, depozitare de alimente,
depozitare de cosmetice, depozitare de colete,
servicii de depozitare, depozitare de mobilier,
depozitare de produse, depozitare de bagaje,
depozitare de băuturi, depozitare de bunuri
comerciale, depozitare de produse agricole,
depozitare refrigerată de bunuri, depozitare de
elemente componente, depozitare de aparate
electrice, servicii de depozitare refrigerată,
depozitare temporară de livrări, furnizarea de
informații în domeniul depozitării, servicii de
închirieri de instalații de depozitare, servicii de
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară
a bunurilor personale, depozitare de marfă
înainte de transport, servicii de depozitare
de alimente congelate, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de
spații de stocare în depozite, servicii de
păstrare pentru depozitare la rece, servicii
de depozitare și păstrare în magazii, servicii
de consultanță în materie de depozitare,
servicii de informare referitoare la depozitarea
congelată, servicii de închiriere de paleți
și containere pentru depozitarea produselor,
furnizare de informații despre închirierea de
spații de depozitare, prestare de servicii
și furnizare de instalații pentru depozitare,
depozitare în magazii de produse provenite
de la ferme, servicii de închiriere de vehicule,
servicii de închirierea de camioane, servicii
de închiriere de vehicule rutiere, servicii de
închiriere de autovehicule rutiere, servicii de
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închiriere de spații pentru stocare, servicii de
închiriere de mașini de ambalat, servicii de
închiriere de lăzi pentru depozitare, servicii
de închirierea de spații pentru depozitare,
servicii de închiriere de congelatoare pentru
uz comercial, servicii de închiriere de spații,
structuri, unități și containere pentru depozitare
și transport, transport frigorific de mărfuri
congelate, depozitare de alimente congelate în
magazii, furnizare de instalații pentru depozitare
de produse congelate, depozitare criogenică,
depozitarea fluidelor, depozitarea lichidelor,
depozitarea ambarcațiunilor, depozitarea
deșeurilor, depozitarea mărfurilor, închirierea de
depozite, depozitare de vehicule, depozitare
de blănuri, depozitare de deșeuri, servicii
de transport și depozitare, depozitare de
iahturi, depozitare de broșuri, depozitare de
containere, depozitarea deșeurilor contaminate,
organizarea depozitării combustibililor,
organizarea depozitării bagajelor, depozitarea
energiei electrice, depozitare în vrac, depozitare
de aparate casnice, depozitare de combustibil
lichid, depozitare de celule umane, depozitare
de deșeuri radioactive, depozitare de produse
farmaceutice, servicii de depozitare de
colete, transportul și depozitarea gunoiului,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitarea
apei în rezervoare, organizarea depozitării
de hidrocarburi, depozitarea produselor în
lăzi, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
închiriere de spații pentru depozitare, servicii
de depozitare în garaj, depozitare de piese de
vehicule, depozitare de sisteme de macarale,
servicii de depozitare a bagajelor, servicii de
depozitare securizată (transport), închirieri de
containere de depozitare, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, depozitare de marfă
după transport, depozitare și livrare de bunuri,
livrare și depozitare de bunuri, transport și
depozitare de bunuri, închiriere de containere de
depozitare, servicii de depozitare de încărcături,
servicii de depozitare de produse, depozitare
de valize pentru pasageri, depozitare de
bagaje pentru pasageri, servicii de depozitare
pentru aeronave, servicii de depozitare în lăzi,
depozitare de produse în magazii, depozitare
de energie și combustibili, parcare și depozitare
de vehicule, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, depozitarea și păstrarea articolelor
de îmbrăcăminte, depozitare de instrumente și
echipamente medicale, depozitare de containere
și de mărfuri, închirieri de containere de
depozitare portabile, servicii de depou pentru
depozitarea vehiculelor, servicii de închiriere
de containere pentru depozitarea deșeurilor,
furnizare de instalații pentru depozitare la
rece, servicii de închiriere de cutii de carton

pentru depozitare, depozitare de gaz natural
lichefiat pe nave, depozitare de produse
provenite de la ferme, servicii de închirierea de
containere pentru depozitare și înmagazinare,
furnizare de informații despre servicii de
depozitare temporară, servicii de aprovizionare
cu combustibil a navelor (depozitare), servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
servicii de închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse, depozitare în spații
de refrigerare a fructelor de mare, depozitare
de ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule
maritime, depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, consultanță în domeniul
serviciilor de depozitare, oferită de call center-
uri și de hotline-uri, servicii de manipularea
containerelor, servicii de manipularea bagajelor
pasagerilor, servicii de manipulare (transport)
de gunoi, servicii de consiliere referitoare la
manipularea mărfurilor, servicii de închiriere
de containere pentru manipularea deșeurilor,
servicii de manipulare a mărfii de import și
export, servicii de manipulare și de încărcare a
mărfii, depozitare de produse agricole, distribuție
(transport) de apă pentru agricultură.
44. . Servicii agricole, horticole și silvice
referitoare la recultivarea siturilor industriale
abandonate, servicii agricole cu privire la
conservarea mediului, împrăștiere de produse
chimice pentru uz agricol, pulverizare aeriană
de produse chimice agricole, închiriere de
material pentru exploatări agricole, închiriere
de utilaje agricole pentru pulverizare, servicii
de consultanță în sectorul agricol, servicii de
informare în sectorul agricol, servicii agricole
și veterinare, consiliere în domeniul agricol,
consultanță agricolă, servicii agricole, servicii de
cultivare agricolă, servicii de culturi hidroponice,
furnizare de parcele experimentale pentru
testarea culturilor, servicii de consultanță cu
privire la culturile din agricultură, servicii
de consultanță cu privire la culturile din
horticultură, furnizare de parcele experimentale
pentru testarea culturilor prin aplicare de
substanțe chimice, servicii pentru agricultură,
fumigație în agricultură, distrugerea dăunătorilor
în agricultură, combaterea dăunătorilor în
agricultură, combaterea termitelor în agricultură,
combaterea șobolanilor în agricultură,
pulverizare de insecticide în agricultură,
consultanță profesională în domeniul agriculturii,
servicii de informare cu privire la agricultură,
servicii de agricultură, horticultură și silvicultură,
consultanță în domeniul agriculturii, horticulturii
și silviculturii, pulverizare de insecticide folosite
în domeniul agriculturii, control de infestari
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cu purici în agricultură, distrugerea paraziților
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea buruienilor în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii de consiliere cu privire la
agricultură, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, pulverizare de produse
de protecție a plantelor în agricultură, împrăștiere
de insecticide pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea dăunătorilor în agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații online despre servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de transport cu troliul pentru agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații despre
servicii de agricultură, horticultură și silvicultură,
consultanță și servicii consultative referitoare
la agricultură, horticultură și silvicultură,
servicii de închiriere de echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ artificial
în agricultură și horticultură, exterminarea
paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură și furnizarea de informații despre
aceasta, pulverizare aeriană sau la sol de
îngrășăminte și alte produse chimice pentru
agricultură, servicii de informare cu privire la
utilizarea îngrășămintelor artificiale folosite în
agricultură, servicii de informare cu privire la
utilizarea îngrășămintelor naturale folosite în
agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea substanțelor chimice folosite în
agricultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații despre
distrugerea paraziților în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind controlul buruienilor, al organismelor
dăunătoare și al paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura și horticultura
durabilă, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură.

───────

(210) M 2021 01221
(151) 16/02/2021
(732) STEFAN HANC, STR. BRABU

LAUTARU NR. 39, JUDEȚUL CLUJ,
TURDA, 401160, CLUJ, ROMANIA

(540)

H HANC

(531) Clasificare Viena:
26.05.01; 27.05.01

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante de uz
cosmetic, preparate pentru îngrijirea animalelor,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă de uz
cosmetic, ceară de folosit în cizmărie, ceară
utilizată în cizmărie, ceară utilizată în croitorie,
ceară utilizată în cizmărie, aer presurizat, în
recipiente pulverizatoare, pentru curățare și
desprăfuire, agenți caustici pentru curățare,
agenți de decapare pentru vopsea, agenți de
uscare pentru mașini de spălat vase, agenți de
îndepărtare a cristalelor de sare, agenți pentru
îndepărtarea cerii, agenți pentru îndepărtarea
petelor, amidon pentru curățare, amoniac (alcalii
volatile) utilizat ca detergent, amoniac pentru
curățenie, apă de javel, apă parfumată pentru
lenjerie, batiste impregnate cu produse pentru
curățarea ochelarilor de vedere, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului,
bețișoare universale cu vată de uz personal,
burete impregnat cu săpun, ceară antiderapantă
pentru dușumele, ceară de parchet, ceară
naturală pentru podele, ceară pentru lustruit,
ceară pentru parchet, ceară preparată pentru
lustruire, cenuși vulcanice pentru curățare, ceruri
de parchet și mobilă, coloranți pentru toaletă,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, cârpe impregnate pentru lustruit,
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compuși parfumați din heliotropină, creme
de lustruit, cretă pentru curățare, produse
de curățat, soluții de degresare (decapanți),
decapanți pentru ceară de pardoseli (preparate
pentru curățare), produse de degresare, altele
decât cele folosite în procesele de fabricație,
detartranți de uz casnic, detartranți praf folosiți
pentru mașina de spălat, detergent pentru
spălare, detergent solid, cu eliberare în timp,
pentru țevi de evacuare, detergenți, alții decât
cu utilizare în procesele de fabricare și în
scopuri medicale, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, detergenți, alții decât
cei folosiți în timpul proceselor de fabricație și
decât cei de uz medical, detergenți fabricați din
petrol, detergenți lichizi pentru mașina de spălat
vase, detergenți pentru mașina de spălat vase,
detergenți pentru mașini de spălat vase sub
formă de gel, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți pentru vasul
wc, detergenți sintetici pentru îmbrăcăminte,
detergenți sub formă de spumă, produse pentru
redarea luciului frunzelor, geluri de curățare
pentru wc-uri, geraniol pentru parfumare, lavete
impregnate cu detergent pentru curățarea
obiectivelor fotografice, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, odorizante
de casă, lichid de spălare, lichid pentru
spălarea vaselor, lichide antiderapante pentru
dușumele, lichide de curățare, lichide de
curățare pentru literele mașinilor de scris,
lichide degresante, lichide pentru curățarea
obiectivelor fotografice, produse pentru a conferi
luciu frunzelor, preparate pentru lustruire,
preparate pentru lustruit, neofalină pentru
îndepărtarea petelor, ceară pentru parchet,
parfumuri pentru automobile, pânză îmbibată
cu detergent, pentru curățat, parfumuri pentru
carton, parfumuri pentru ceramică, pile (buffer)
pentru șlefuire, de uz cosmetic, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
de curățare destinate utilirării în creșterea
animalelor, preparate de curățare pentru
curățirea scurgerilor, preparate de curățare
pentru plăci de gresie, preparate de curățare
pentru sticlă, preparate de curățare pentru
zidărie, preparate de degresare pentru motoare,
preparate de strălucire pentru fructe, preparate
decapante, preparate degresante de uz casnic,
preparate detartrante de uz casnic, preparate
pentru curățarea sticlei, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea
frunzelor plantelor, preparate pentru curățarea
scurgerilor, preparate pentru decolorare,
preparate pentru desfundarea scurgerilor și

chiuvetelor, preparate pentru răzuirea podelelor,
preparate pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, preparate pentru înălbire (decoloranți)
de uz casnic, preparate pentru înălbire de
uz casnic, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, preparate pentru
tratarea lemnului folosite pentru lustruire,
preparate pentru ștergerea petelor, produs
pentru îndepărtarea petelor, produse antirugină
(pentru îndepărtarea ruginii), produse antistatice
de uz menajer, produse de clătire pentru
mașini automate de spălat vase, produse de
curățare a cromului, produse de curățare de
uz casnic, produse de curățare dizolvante sub
formă de emulsie, produse de curățare pentru
metale, produse de curățare pentru parbriz,
produse de curățare pentru piatră, produse de
curățare sub formă de spume, produse de
curățare sub formă de spray de uz casnic,
produse de curățare sub formă de spray
pentru materiale textile, produse de curățat
pentru cuptoare, produse de curățat pentru
cuști de animale, produse de curățat pentru
toalete, produse de degresare, altele decât cele
folosite în procesele de fabricație, produse de
desfundat chiuvete, produse de lustruire pentru
instrumente muzicale, produse de lustruire
pentru suprafețe din crom, produse de lustruit,
produse de lustruit metalul, produse de lustruit
pentru chitare, produse de spălat legume și
fructe, produse de înălbire de uz casnic,
produse decolorante, produse degresante pe
bază de solvenți, produse lichide pentru
lustruirea podelelor, produse pentru clătire,
produse pentru conferirea luciului (produse de
lustruire), produse pentru curățarea anvelopelor
cu margine albă, produse pentru curățarea
fierbătoarelor, produse pentru curățarea
geamurilor (de lustruire), produse pentru
curățarea litierelor, produse pentru curățarea
litierelor care includ dezodorizant, produse
pentru curățarea mobilierului, produse pentru
curățarea pardoselilor, produse pentru curățarea
petelor, produse pentru curățarea tapițeriei,
produse pentru curățarea și luciul frunzelor
plantelor, produse pentru decolorare, produse
pentru desfundarea țevilor de scurgere, produse
pentru intensificarea acțiunii detergenților,
produse pentru lustruirea mobilei, produse
pentru lustruirea podelelor, produse pentru
îndepărtarea adezivilor folosiți la aplicarea
accesoriilor false, produse pentru îndepărtarea
calcarului, produse pentru spălare, produse
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pentru îndepărtarea cerii, produse pentru
îndepărtarea mucegaiului, produse pentru
îndepărtarea petelor provocate de animalele
de companie, produse pentru îndepărtarea
ruginii, produse pentru îndepărtarea vopselei,
produse sub formă de spray pentru curățarea
geamurilor, pudră de oxid de fier pentru lustruirea
metalelor și a sticlei optică, pudră exfoliantă,
pudre de lustruire, pulbere pentru spălarea
rufelor, produse pentru îndepărtarea ruginii,
săpun de uz casnic, săpun lichid pentru spălarea
vaselor, săpun pentru curățarea suprafețelor cu
depuneri de grăsime sau gudron, săpun pentru
întreținerea harnașamentului, săpun praf de uz
cosmetic, săpun în calupuri pentru curățare
menajeră, șampon de covoare, șervețele de
hârtie impregnate pentru curățarea vaselor de
bucătărie, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, șervețele pentru șters ochelarii
impregnate cu detergent, șervețele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase,
șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, sodă caustică, soluții de curățare
pentru aparate stomatologice de sterilizare
cu ultrasunete, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, soluții de detergent pentru
curățarea croselor de golf, soluții pentru
curățarea covoarelor, soluții pentru curățarea
lentilelor de ochelari, soluții pentru scoaterea
petelor (agenți de curățare), solvenți de
degresare, alții decât cei folosiți în procesele
de fabricație, solvenți pe bază de alcool
utilizați ca produse de curățare, solvenți
pentru îndepărtarea lacurilor, solvenți pentru
îndepărtarea vopselelor, spray pentru luciu,
spray-uri de curățare, spray-uri de curățat
pentru împrospătarea protecțiilor de maxilar
pentru sportivi, spray-uri de degresare, sprayuri
parfumate pentru împrospătarea țesăturii,
substanțe de curățare pentru congelatoare,
substanțe de curățare pentru uz casnic,
substanțe degresante, substanțe naturale de
lustruit pentru podele, substanțe parfumate din
geraniol, substanțe pentru curățarea mochetelor,
substanțe pentru curățarea sticlei, substanțe
pentru îndepărtarea de graffiti, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, substanță pentru lustruit
podele, tablete pentru mașini de spălat vase,
produse pentru curățarea tapetelor, terebentină
(produs de degresare), terebentină folosită la
degresare, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri de curățare, uleiuri de pin pentru curățarea
pardoselilor, uleiuri naturale de curățare,
aromatizanți de uz menajer, bețișoare de tămâie,
bețișoare parfumate, ceară parfumată, conuri
de pin parfumate, conuri parfumate, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, extracte de
flori, lemn parfumat, săculețe pentru parfumarea

lenjeriei, odorizanți de cameră, parfumuri de
camera sub formă de spray, perne impregnate
cu substanțe aromate, perne impregnate cu
substanțe parfumate, perne pentru aromoterapie
cu săculețe de pânză cu amestecuri florale în
interior, perne umplute cu substanțe aromate,
perne umplute cu substanțe parfumate, pietre
parfumate din ceramică, potpuriuri parfumate,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate pentru parfumarea camerei,
preparate pentru împrospătarea covoarelor și
mochetelor, produse de parfumare pentru
cameră, produse pentru îndepărtarea mirosului
de animale, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră,
rezerve pentru dozatoare electrice de parfum de
cameră, spray parfumat pentru casă, săculețe
parfumate, săculeți cu potpuriuri care se introduc
în perne de aromoterapie, săculeți parfumați
pentru mască de ochi, spray-uri parfumate
pentru lenjerie, sprayuri odorizante pentru
cameră, tămâie dhoop, aplicatoare de cremă
de pantofi care conțin cremă de pantofi, ceară
de ghete, ceară pentru pantofi, produse pentru
conservarea pieii prelucrate (ceruri), creme
pentru articole din piele, creme pentru curățarea
pantofilor, creme pentru încălțăminte, creme
pentru întreținerea articolelor din piele, cremă
de pantofi, cremă neagră pentru pantofi (cremă
de pantofi), cremă pentru pantofi, cremă și
ceară de pantofi, creme pentru pielea prelucrată,
preparate de curățare pentru piele, preparate
pentru albirea articolelor din piele, produse
de ceruit încălțămintea, produse de finisare
a pieii, produse de întreținere a încălțămintei,
produse pentru conservarea pieilor (ceruiri),
produse pentru curățarea pantofilor (preparate),
produse pentru lustruirea articolelor din piele,
soluții de detergent pentru curățarea articolelor
de încălțăminte, spray-uri pentru încălțăminte,
substanțe de conservare a pieilor, șervețele
îmbibate cu agenți de luciu pentru piele, aditivi
pentru dedurizarea apei de spălat rufe, aditivi
pentru spălarea rufelor, agenți de avivare pentru
materiale textile, agenți de clătire pentru rufe,
agenți de clătire pentru utilizare la spălarea
hainelor, agenți de conservare la spălare, agenți
de spălare pentru materiale textile, albăstreală
de rufe, amidon natural pentru spălarea rufelor,
amidon pentru strălucirea rufelor, apret, apretură
de rufe, balsamuri pentru rufe, bile de spălat rufe
care conțin detergent de rufe, ceară pentru rufe,
produse chimice de uz casnic pentru redarea
strălucirii culorilor (spălarea rufelor), produse
chimice de uz casnic pentru redarea strălucirii
culorilor (spălarea rufelor), preparate de curățare
uscată, detergenți comerciali de rufe, detergenți
de rufe pentru curățare de uz menajer, detergenți
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ecologici de rufe, emolienți pentru țesături, fluide
pentru curățătorie chimică, gelatină pe bază
de alge destinat utilizării în spălătorii (funori),
lichide pentru spălarea rufelor, preparate de
condiționare pentru țesături, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, produse
pentru înmuierea rufelor, înălbitor pentru rufe,
preparate pentru spălare de uz menajer, produse
chimice pentru spălarea rufelor, produse de
spălat rufe pentru atragerea murdăriei, produse
pentru a da luciu rufelor, produse pentru
curățarea materialelor textile, produse pentru
netezire (apret), produse pentru spălat rufele
care atrag culorile, albăstreală pentru rufe,
săpun detergent, săpun lichid pentru rufe,
săpunuri de rufe, scoarță de quillaja pentru
spălare, servețele antitransfer de culoare,
sineală, sodă cristalizată, pentru curățare, sodă
pentru albire, sprayuri antistatice pentru rufe,
săpunuri pentru redarea strălucirii textilelor,
săruri pentru înălbire, uleiuri esențiale utilizate
ca parfum în spălătorii, șervețele antistatice
pentru uscător, ceară auto, ceară auto cu
vopsea de etanșare, ceară de carnauba pentru
industria automobilelor, ceară pentru mașină,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
lichide pentru spălarea parbrizelor, lichide
pentru spălarea parbrizelor, produse pentru
lustruirea anvelopelor de vehicule, produse
pentru lustruirea automobilelor, produse pentru
lustruirea caroseriei, soluții (șampoane) pentru
curățarea mașinilor, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, șampon
pentru vehicule, aditivi de baie pentru
animale, apă de gură nemedicinală pentru
animale de companie, deodorante de uz
cosmetic pentru animale, deodorante pentru
animale de companie, dezodorizante pentru
animale, preparate și produse pentru îngrijirea
blănii, produse cosmetice pentru animale,
produse de îngrijire a pielii pentru animale,
produse pentru împrospătarea respirației (pentru
animale), produse pentru îngrijirea dentară a
animalelor, sprayuri de îngrijire pentru animale,
șampoane pentru animale (preparate de toaletă
nemedicinale), șampoane pentru animalele de
casă, șampoane pentru animalele de companie
(preparate de toaletă nemedicinale), articole de
parfumerie și odorizante, ambră (parfumerie),
ape de colonie, apă de colonie, apă de
lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă de toaletă care conține ulei de șarpe,
apă parfumată, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, articole de parfumerie pe bază de
cedru, batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, baze pentru parfumuri de flori,
apă de colonie, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),

extracte de flori (parfumerie), extracte de
parfum, produse pentru fumigație (parfumuri),
heliotropină, iononă (parfumerie), loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, mentă pentru
parfumerie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
mosc sintetic, produse de parfumerie, parfumuri,
baze pentru parfumuri de flori, parfumuri de uz
industrial, parfumuri de uz personal, parfumuri
lichide, parfumuri naturale, parfumuri pentru
corp, parfumuri solide, preparate parfumate,
produse de parfumerie cu vanilie, produse de
parfumerie sintetice, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, pulverizatoare pentru corp,
sfere parfumate (substanțe aromatice), sprayuri
parfumate pentru corp, sprayuri pentru corp
(nemedicinale), substanțe aromatizante pentru
parfumuri, ape de parfumuri de flori, ulei
de lavandă de uz cosmetic, ulei de mentă
(parfumerie), ulei de trandafiri de uz cosmetic,
uleiuri naturale pentru parfumuri, vanilină
sintetică (parfumerie), șervețele parfumate,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
apă micelară, basma (vopsea cosmetică), baze
de machiaj pentru buze (se folosesc înainte
de aplicarea rujului sau gloss-ului pentru a
preveni mânjirea sau ștergerea timpurie a
acestora), bumbac sub formă de tampoane
de uz cosmetic, bureți impregnați cu produse
de toaletă, colagen hidrolizat de uz cosmetic,
coloranți cosmetici, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb de
înfrumusețare, creme cosmetice pentru fata
si corp, creme de protecție solară pentru
bebeluși, creme fluide (cosmetice), creme pentru
recuperare de uz cosmetic, creme pentru spălare
de uz cosmetic, deodorante și antiperspirante de
uz cosmetic, farduri, creme și loțiuni cosmetice,
demachiant pentru catifelarea pielii (produs
cosmetic), emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, extracte din plante de uz cosmetic,
gel de baie și de duș, gel de levănțică,
gel exfoliant, geluri de corp, geluri pentru
corp și față (cosmetice), henna pentru scopuri
cosmetice, lapte de înfrumusețare, loțiuni de
înfrumusețare, produse pentru machiaj, măști
cosmetice de curățare pentru față, măști pentru
față și corp, ocluzoare cu gel pentru ochi de uz
cosmetic, particule pentru gomaj, piatră ponce
artificială, pietre ponce de uz personal, preparate
colorante de uz cosmetic, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor, preparate cosmetice
pentru inhibarea creșterii părului, preparate
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de duș pentru igiena personală sau folosite
ca deodorant (produse de toaletă), preparate
fitocosmetice, preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, preparate pe bază de
colagen de uz cosmetic, preparate pentru
baie, preparate și tratamente pentru păr,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate pentru baie și duș,
preparate pentru duș, preparate pentru spălat,
de uz personal, preparate pentru înfrumusețare
nemedicinale, preparate pentru îngrijirea pielii,
procolagen de uz cosmetic, produse cosmetice
pentru machiaj (aplicate pe piele), produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice
sub formă de creme, produse cosmetice
sub formă de pudră, produse de spălare
a părului și corpului, produse de vaporizare
pentru corp, produse pentru epilare și bărbierit,
săpunuri și geluri, produse exfoliante pentru
picioare, produse nemedicamentoase destinate
utilizării la spălarea cavităților corporale, produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse pentru curățarea mâinilor, produse
pentru curățenie și igienă personală, produse
pentru spălarea mâinilor, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenți de curățare,
pudră cremoasă pentru față, pudră de mâini,
rezerve de cosmetice pentru dozatoare, sclipici
pentru corp, sclipici sub formă de spray
pentru uz cosmetic, ser antiîmbătrânire de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, seruri de
uz cosmetic, spray pentru fixarea machiajului,
spumă de baie și de duș, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, șervețele de unică folosință,
impregnate cu substanțe de curățare, pentru
față, șervețele impregnate cu preparate pentru
demachiere, șervețele impregnate cu uleiuri
esențiale, de uz cosmetic, șervețele impregnate
pentru curățare (nemedicinale și pentru uz
personal), șervețele pentru curățare utilizate
pentru igiena intimă feminină, șervețele pentru
față, șervețele umede pentru uz igienic și
cosmetic, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
șervețele umezite în prealabil, de uz cosmetic,
șervețele umezite în prealabil, pentru uz
cosmetic, spume de curățare a pielii, spume de
curățare pentru corp, spume pentru duș, spumă
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp și pentru față, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față de uz cosmetic, unt
pentru față și corp de uz cosmetic, produse
de toaletă antiperspirante, antiperspirante
nemedicamentoase, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante de uz cosmetic, deodorante

cu bilă (produse de toaletă), deodorante
antiperspirante de uz cosmetic, deodorante
de uz personal, deodorante de uz personal
(parfumerie), deodorante de uz personal
sub formă de batoane, deodorante pentru
oameni de uz cosmetic, deodorante pentru
oameni sau pentru animale, deodorante
pentru picioare, deodorante pentru îngrijirea
corpului, preparate antiperspirante de uz
cosmetic, produse antiperspirante, pudră pentru
picioare (nemedicinală), spray dezodorizant
pentru picioare, sprayuri deodorante pentru
zona intimă feminină, sprayuri pentru corp,
săpunuri deodorante, adezivi pentru gene,
păr și unghii false, anticearcăne, anticearcăne
corectoare (cosmetice), batoane corectoare,
baze pentru machiaj sub formă de paste,
benzi adezive pentru lifting facial de uz
cosmetic, bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, corectoare anticearcăne,
corectoare pentru linii și riduri, corector facial,
motive decorative autocolante de uz cosmetic,
cosmetice colorate, cosmetice decorative,
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, creioane cosmetice pentru obraji, creioane
de contur pentru buze, creioane de conturare
a buzelor, creioane de machiaj, creioane de
ochi de uz cosmetic, creioane de uz cosmetic,
creioane dermatografe, creioane pentru buze,
creioane pentru gene, creioane pentru
obraz, creioane pentru ochi, creioane pentru
sprâncene, cremă corectoare, cremă de bază,
creme autobronzante, creme autobronzante
(cosmetice), creme cosmetice, creme de soare,
creme pentru bronzare, creme pentru bronzarea
pielii, cremă gel matifiantă, cremă pentru ten
deschis, cretă de fardat, demachiante pentru
ochi, produse de demachiere, dermatografe,
etuiuri pentru ruj, eye-liner (cosmetice), fard
cremos de obraz, fard de obraz, fard de obraz
lichid, fard de pleoape, fard gras, fard pentru
efect de pleoapă dublă, farduri cosmetice, farduri
cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice pentru
pleoape, farduri de obraz, farduri de sprâncene,
farduri de pleoape sub formă de creioane și
pudră, farduri pentru obraz și buze, farduri pentru
ochi, farduri pentru pleoape, farduri pentru truse
de machiaj, fond de ten, fond de ten (machiaj),
fond de ten lichid (mizu-oshiroi), fond de ten
sub formă de cremă, fonduri de ten, gel pentru
sprâncene, geluri pentru demachiere, produse
cosmetice pentru gene, loțiuni autobronzante
(cosmetice), lapte demachiant, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, loțiuni pentru
bronzat (cosmetice), luciu de buze, luciu pentru
buze (produse cosmetice), machiaj de scenă,
machiaj multifuncțional, machiaj pentru față,
machiaj pentru ochi, machiaj pentru piele,
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mascara pentru gene lungi, măști cosmetice,
măști de frumusețe, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, pastă cosmetică
pentru aplicare pe față pentru combaterea
luciului, preparate autobronzante (cosmetice),
preparate de machiaj pentru față și corp,
preparate cosmetice pentru bronzat, preparate
pentru bronzare artificială, produse cosmetice
de aplicare pe buze, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse cosmetice
sub formă de geluri, produse de machiaj
pentru față și corp, produse de acoperire
a coșurilor și a petelor sau imperfecțiunilor
tenului, produse demachiante pentru ochi,
produse de stilizare pentru ochi, pudră albă
de față de uz cosmetic, pudră de machiaj,
pudră liberă pentru față, pudră pentru față,
pudră pentru față (nemedicinală), pudră pentru
față sub formă de hârtie acoperită cu pudră,
pudre compacte (produse cosmetice), pudre
cosmetice pentru față, pudre pentru față, pudre
pentru machiaj, pudră pentru machiaj, pudriere
cu machiaj, pudră pentru sprâncene, pudră
solidă pentru pudriere (cosmetice), rezerve
pentru pudriere (cosmetice), rimel, rimel pentru
sprâncene, rimeluri, ruj de buze, rujuri, rujuri
cremoase, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
sclipici pentru față, sclipici pentru față și corp,
seturi de machiaj, soluții de bronzare, spume
(cosmetice), sânge fals utilizat în teatru, tatuaje
temporare de uz cosmetic, tatuaje temporare
pentru decorarea corpului, tuș lichid pentru ochi,
uleiuri de cuticule, vopsea de corp din latex
lichid de uz cosmetic, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate
cu loțiune cosmetică, vopsea pentru față,
vopsele de corp (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru baie, bile efervescente de baie,
concentrat de baie (nemedicinal), creme de baie
(nemedicinale), fulgi pentru baie, geluri de baie
(nemedicinale), geluri de baie, geluri spumante
pentru baie, ierburi pentru baie, lapte de baie,
lichide spumante pentru baie, loțiuni de baie
(nemedicinale), perle de baie, preparate pentru
baie (nu de uz medical), preparate cosmetice
pentru baie (nu de uz medical), preparate
spumante pentru baie, produse cosmetice
pentru baie (nu cele medicale), produse de baie,
nemedicamentoase, produse pentru baie de
uz cosmetic, pudră pentru baie (nemedicinală),
saruri de baie (nu de uz medical), spumant
de baie, spumant de baie pentru bebeluși,
spumă de baie, săpun de baie, săruri de baie

(nemedicinale), săruri de baie parfumate, săruri
pentru baie nemedicinale, săruri pentru baie,
altele decât cele pentru uz medical, spumante
de baie (nemedicinale), ulei de baie, uleiuri
aromatice pentru baie, uleiuri de baie care nu
sunt medicinale, uleiuri de baie de uz cosmetic,
uleiuri de baie nemedicinale, abțibilduri pentru
decorarea unghiilor, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, adezivi pentru lipirea sprâncenelor false,
cremă pentru albirea pielii, aerosoli pentru
improspatarea si curatarea pielii, alifii, unguente
(nemedicinale), balsam contra iritație de scutec
pentru bebeluși, produse astringente de uz
cosmetic, balsam de buze (nemedicamentos),
balsam pentru buze (nemedicinal), balsam de
curățare, balsamuri de buze, balsamuri de
buze cu procție solară (cosmetice), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri nemedicinale pentru
picioare, balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru piele (nemedicinale), balsamuri pentru
unghii, batoane cu protecție solară, bază de
machiaj, bază pentru unghii (cosmetice), benzi
pentru efect de pleoapă dublă, comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, cremă
cosmetica pentru mâini, creme anti-îmbătrânire,
creme anticelulitice, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cu protecție solară rezistentă la
apă, cremă cu retinol de uz cosmetic, cremă
de noapte, cremă din ulei de cal pentru
îngrijirea pielii, cremă de microdermoabraziune,
cremă hidratantă după bărbierit, cremă ne-
medicamentoasă pentru dermatita de scutec,
cremă pentru față care nu este medicinală,
cremă nemedicinală pentru tratarea scalpului,
cremă pentru unghii, cremă pentru ochi, creme
(cosmetice) de corp pentru fermitate, creme
antirid, creme cosmetice de mâini, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, creme cosmetice pentru piele uscată,
creme balsam pentru pete (de uz cosmetic),
creme cu protecție solară, creme de corp
(nemedicinale), creme de curățare, creme de
îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, creme de noapte (cosmetice),
creme de față și de corp, creme de curățare
pentru piele, creme de piele nemedicinale,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme de zi, creme de scutece
(nemedicinale), creme dermatologice (altele
decât cele medicinale), creme după plajă, creme
după ras, creme exfoliante, creme folosite
după expunerea la soare, creme hidratante,
creme hidratante de uz cosmetic, creme
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hidratante pentru corp, creme hidratante pentru
piele (produse cosmetice), creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme (nemedicinale) pentru
curățarea pielii, creme nemedicinale, creme
nemedicinale de curățare, creme nemedicinale
pentru picioare, creme nutritive (nemedicinale),
creme pentru albirea pielii, creme pentru
bebeluși și copii (nemedicinale), creme pentru
buze, creme pentru corp, creme pentru
corp (produse cosmetice), creme pentru corp
parfumate, creme împotriva îmbătrânirii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, creme pentru față,
creme pentru față (produse cosmetice), creme
pentru demachiere, creme pentru față de uz
cosmetic, creme pentru fortificarea pielii, creme
pentru mâini de uz cosmetic, creme pentru măști
corporale, creme pentru ochi (nemedicinale),
creme pentru pistrui, creme pentru piele, creme
pentru reducerea petelor de îmbătrânire, creme
pentru ten deschis (de uz cosmetic), creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic, creme
și loțiuni pentru bronzat, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), creme tip cold cream
de uz cosmetic, creme tip cold cream, altele
decât cele pentru uz medical, creme tonifiante
(produse cosmetice), creme-sufleu pentru corp,
decalcomanii pentru unghii, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), emoliente pentru
piele (non-medicamente), emoliente, emolienți
pentru ten, emulsii de corp, emulsii faciale
(de uz cosmetic), emulsii pentru catifelarea
pielii, esențe pentru îngrijirea pielii, exfoliante
pentru curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea
pielii, foițe de pudră pentru față, fond de ten
iluminator pentru piele, gel pentru bronzare,
gel pentru unghii, geluri de curățare, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri hidratante (produse
cosmetice), geluri pentru fata, geluri pentru
bronzare, geluri pentru folosire după expunerea
la soare (produse cosmetice), geluri pentru ochi,
gene, adezivi pentru fixarea genelor false, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, granule pentru
curățarea feței, gene false, hidratante (produse
cosmetice), hârtie abrazivă pentru unghii, hârtie
abrazivă de tip șmirghel pentru unghii, intăritor
pentru unghii, întăritor pentru unghii (cosmetice),
lac de bază pentru unghii, lac de unghii, lac
de unghii de uz cosmetic, lac pentru albirea
unghiilor, lapte de corp, lapte de curățare de uz
cosmetic, lapte de corp pentru bebeluși, lapte de
curățare pentru uz cosmetic, lapte de curățare
pentru față, lapte de curățare pentru îngrijirea
pielii, lapte de migdale de uz cosmetic, lapte de
mâini, lapte de var, lapte hidratant după bărbierit,
lapte hidratant, lapte pentru bronzat, loțiune
de baie, lipici pentru întărirea unghiilor, loțiune
de ras, loțiune pentru curățarea tenului, loțiune
pentru piele, loțiune tonică cu pulverizator,

loțiune tonică pentru față, corp și mâini, loțiuni
cosmetice pentru bronzare, loțiuni cosmetice
pentru față, loțiuni de bărbierit, loțiuni cu protecție
solară (de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de corp, loțiuni
de corp sclipitoare, loțiuni de curățare, loțiuni
de zi, loțiuni de uz cosmetic, loțiuni după
plajă, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), loțiuni nemedicamentoase pentru
picioare, loțiuni nemedicamentoase stimulatoare
pentru piele, loțiuni împotriva îmbătrânirii, lotiuni
parfumate pentru corp, loțiuni nemedicinale,
loțiuni nemedicinale pentru curățarea pielii,
loțiuni nemedicinale pentru piele, loțiuni pentru
bebeluși, loțiuni pentru bronzare, loțiuni pentru
copii de uz cosmetic, loțiuni pentru mâini,
loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni pentru
măști de corp (de uz cosmetic), loțiuni pentru
ochi, loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului,
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni
pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru piele de
uz cosmetic, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru ridurile din jurul ochilor, loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, materiale de acoperire
pentru unghii, măști cu gel pentru ochi, măști
de curățare, măști de față pentru toaletă, măști
de picioare pentru îngrijirea pielii, măști de
mâini pentru îngrijirea pielii, măști de piele
(cosmetice), măști de înfrumusețare pentru față,
măști hidratante, măști hidratante pentru piele,
măști pentru față, nămol cosmetic de corp, măști
pentru închiderea porilor utilizate ca produse
cosmetice, ojă creion, ojă de unghii, pietre
de alaun (astringente), pile abrazive pentru
unghii, plase cu sârmă, plasturi cosmetici care
conțin preparate cu ecran solar și protecție
solară destinate utilizării pe piele, praf de
talc, plase de sârmă, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii după expunerea la
razele solare, preparate cosmetice pentru
îngrijirea tenului, preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe
față, preparate cosmetice pentru intarire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cu protecție
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solară, preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare, preparate cu
protecție solară puternică sau totală, preparate
hidratante (cosmetice), preparate de îngrijire
a pieii pentru îndepărtarea ridurilor, preparate
nemedicamentoase pentru îngrijirea buzelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate nemedicinale pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
pentru hidratarea pielii înainte de bronzare,
preparate pentru protecția solară (cosmetice),
preparate pentru repararea unghiilor, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
primer pentru unghii (cosmetice), produse
cosmetice de protecție a buzelor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare, produse cosmetice pentru spălarea
feței, produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, produse cosmetice pentru duș, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, produse
cosmetice sub formă de aerosoli pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cu efect tonifiant pentru piele, produse
cu lapte pentru îngrijirea pielii, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse de curățare pentru ochi,
produse de curățare sub formă de cremă
(nemedicinală), produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție
solară (cosmetice), produse de îndepărtare
a lacului de unghii, produse de protecție
solară, produse după plajă, de uz cosmetic,
produse exfoliante, produse exfoliante pentru
corp, produse exfoliante de uz cosmetic, produse
exfoliante pentru față (nemedicinale), produse
exfoliante pentru față, produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), produse hidratante,
produse hidratante anti-îmbătrânire, produse
hidratante antiîmbătrânire de uz cosmetic,
produse hidratante nemedicinale, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice),
produse nemedicinale pentru protejarea buzelor,
produse nemedicinale pentru curățarea pielii,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței, produse pentru bronzare
(cosmetice), produse pentru curățarea feței

(cosmetice), produse pentru curățarea pielii,
produse pentru curățarea pielii (nemedicinale),
produse pentru hidratare după expunerea
la soare, produse pentru hidratarea pielii,
produse pentru îmbunătățirea texturii pielii,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), produse pentru
îndepărtarea lacurilor de pe unghii, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, produse
pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale, produse
pentru înmuierea cuticulelor, produse pentru
întărirea unghiilor, pudră de corp, produse
pentru tonifierea pielii, pudră de talc pentru
toaletă, pudră de talc parfumată, pudră de
talc pentru bebeluși (nemedicinală), pudră de
talc pentru corp, pudră de talc pentru toaletă,
pudră de toaletă, pudră parfumată (de uz
cosmetic), pudră pentru bebeluși, pudră pentru
corp (nemedicinală), pudră pentru măști de corp
(de uz cosmetic), pulbere de catifea pentru
decorarea unghiilor, pulbere pentru decorarea
vârfurilor de unghii sculptate, rezerve de
cremă pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare,
rezerve de produse pentru corp, pentru
dozatoare, sclipici pentru unghii, ruj cu protecție
solară (cosmetice), ser anti-îmbătrânire, ser
calmant pentru piele, ser calmant pentru piele
(produs cosmetic), ser corector pentru conturul
ochilor, ser de față de uz cosmetic, seruri
nemedicamentoase pentru piele, soluții pentru
spălături oculare, care nu sunt de uz medical,
săruri de baie, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, săruri de duș, nu de uz medical,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
spray-uri de protecție solară, sprâncene false,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, sprâncene false adezive, spume
de curățare, spume de uz cosmetic, cu protecție
solară, spumă de curățare, spumă pentru
îngrijirea pielii, spumă de curățat, strat superior
pentru lac de unghii, straturi de acoperire pentru
sculptarea unghiilor, tonice pentru uz cosmetic,
ulei de citronelă de uz cosmetic, tărâțe de orez
brun pentru lustruirea pielăriei (arai-nuka), ulei
de corp sub formă de spray, ulei de eucalipt de uz
cosmetic, ulei de curățare, ulei de rozmarin de uz
cosmetic, ulei pentru corp de uz cosmetic, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
protecție solară (cosmetice), uleiuri de îngrijire
a pielii (produse cosmetice), uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri eterice pentru îngrijirea pielii,
uleiuri parfumate pentru ingrijirea pielii, uleiuri
eterice utilizate pentru împrospătarea aerului,
uleiuri pentru bebeluși, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru hidratarea
pielii după expunerea la soare, uleiuri pentru
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protecție solară (cosmetice), uleiuri pentru uz
cosmetic destinat copiilor, uleiuri pentru mâini
(nemedicinale), unghii false, unghii false din
metale prețioase, unghii false de uz cosmetic,
unghii false pentru degetele de la picioare, unt de
cacao de uz cosmetic, unt de mâini și de corp,
unt de corp, vaselină rectificată, de uz cosmetic,
vârfuri pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru
unghii, vopsele pentru gene, alifii de uz cosmetic,
balsam de păr, balsam pentru barbă, balsam
pentru păr, balsam de întreținere, balsamuri de
păr, balsam pentru tratarea părului, balsamuri
de păr (balsamuri-șampon), balsamuri de păr
pentru bebeluși, balsamuri pentru hidratarea
părului, balsamuri pentru păr, balsamuri pentru
păr destinate bebelușilor, balsamuri pentru
utilizare pe păr, balsamuri solide pentru păr,
balsamuri sub formă de spray pentru pielea
capului, vopsele pentru barbă, briantină, loțiuni
capilare, ceară pentru coafarea părului, ceară
pentru mustață, ceară pentru păr, creme de
protecție pentru păr, creme de păr, creme
de întreținere, creme pentru îngrijirea părului,
cremă pentru fixarea coafurii, cretă pentru păr
(de uz cosmetic), decoloranți de uz cosmetic,
decoloranți pentru păr, decoloranți pentru păr
de uz cosmetic, fixative de păr, fixative pentru
păr, gel pentru coafare, gel pentru coafarea
părului, gel pentru păr, geluri de protecție
pentru păr, geluri pentru aranjarea părului, geluri
pentru fixarea coafurii, geluri sub formă de
sprayuri pentru coafură, geluri pentru păr, loțiune
pentru fixarea părului, loțiune permanentă
pentru ondularea părului, loțiuni capilare, loțiuni
colorante pentru păr, loțiuni cosmetice de păr,
loțiuni de aranjare a părului, loțiuni de protecție
pentru păr, loțiuni pentru barbă, loțiuni fortifiante
pentru tratamentul părului, loțiuni pentru coafare,
loțiuni pentru ondularea părului, loțiuni pentru
îngrijirea părului, loțiuni tonice pentru păr,
loțiuni tonice pentru păr (nemedicinale), luciu
de păr, măști pentru coafat, măști pentru
păr, măști pentru îngrijirea părului, neutralizator
pentru păr, preparate pentru ondularea părului,
vopsele pentru păr, preparate pentru fixarea
părului, preparate pentru descurcarea părului,
preparate nemedicamentoase pentru tratarea
părului, de uz cosmetic, preparate pentru
coafură permanentă și ondulare, pastă pentru
coafarea părului, perhidrol de uz cosmetic,
peroxid de hidrogen pentru aplicare pe păr,
pomade de păr pentru bărbați, pomadă sub
formă de baton, pomezi pentru păr, preparate
cosmetice pentru păr și pielea capului, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, preparate
de înfrumusețare pentru păr, preparate
nemedicamentoase pentru calmarea arsurilor
solare, preparate pentru modelarea părului,

preparate pentru nuanțarea părului, preparate
pentru neutralizarea părului, preparate pentru
ondulare permanentă, preparate pentru protecția
părului împotriva soarelui, preparate pentru
vopsirea părului, preparate pentru îndreptarea
părului, preparate pentru îndepărtarea vopselei
de păr, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate pentru îngrijirea bărbii, preparate
pentru îngrijirea părului, nu de uz medical,
preparate tip balsam pentru păr, produse
cosmetice pentru descurcarea părului, produse
cosmetice pentru păr, produse de descâlcire,
produse de nuanțarea părului, produse lichide
pentru păr, produse neutralizante pentru
ondulație permanentă, produse nutritive pentru
păr, produse pentru a face părul mătăsos,
produse pentru aranjarea părului, produse
pentru decolorarea părului, produse pentru
decolorarea șuvițelor de păr (preparate de
nuanțare), produse pentru hidratarea părului,
produse pentru protejarea părului colorat,
produse pentru protejarea părului vopsit, pudra
de par, pudră de spălat părul, rezerve de
fixativ de păr pentru dozatoare, rezerve de
șampon pentru dozatoare, rimel pentru păr, ser
de păr, șampoane de uz cosmetic, ser pentru
coafat, șampoane anti-mătreață, șampoane
antimătreață, nu de uz medical, șampoane de
păr nemedicinale, șampoane de uz personal,
șampoane nemedicinale, șampoane emoliente,
șampoane pentru părul uman, șampoane
uscate, șampon pentru bebeluși, șampon
spumă pentru bebeluși, șampon solid, ser
pentru îngrijirea părului, seturi pentru ondulația
permanentă a părului, soluții de clătire pentru păr
(de uz cosmetic), soluții de ondulare permanentă
la rece, spume pentru aranjarea părului, spumă
(produs de toaletă) folosită în scopul aranjării
părului, spumă de coafat, spumă de protecție
pentru păr, spumă pentru păr, substanțe pentru
oxigenarea părului, tratamente cu ceară pentru
păr, tratamente de desecare a părului de uz
cosmetic, tratamente de menținere a părului de
uz cosmetic, tratamente pentru păr, tratamente
permanente pentru păr, ulei de fixare pentru păr,
ulei de păr, ulei japonez de fixare pentru păr
(bintsuke-abura), ulei pentru barbă, ulei pentru
păr, uleiuri de baie pentru îngrijirea părului,
uleiuri pentru pieptănat, uleiuri pentru îngrijirea
părului, balsam după ras, balsam pentru ras,
benzi de ceară pentru îndepărtarea părului de
pe corp, produse pentru bărbierit, săpun pentru
bărbierit, ceară pentru epilat, creme depilatoare,
creme de ras, creme pentru epilare, creme
pentru folosire înainte de ras, emulsii după
ras, gel după bărbierit, gel pentru bărbierit,
loțiune după bărbierit, loțiuni depilatoare, loțiuni
după ras, loțiuni înainte de ras, paste pentru
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cureaua de ascuțit brice, pietre de alaun pentru
bărbierit, preparate pentru după ras, preparate
pentru folosire înainte de bărbierit, preparate sub
formă lichidă pentru ras, produse pentru depilat,
seturi pentru ras, compuse din creme de ras
și soluții după ras, spray-uri pentru bărbierit,
spume pentru folosire înainte de ras, spume
pentru ras, spumă de ras, săpunuri stick pentru
bărbierit (preparate), uleiuri de bărbierit, bureți
impregnați cu săpun, foițe de săpun de uz
personal, creme cosmetice pentru duș, geluri
cu săpun, geluri de uz cosmetic, geluri de baie
și duș, nu de uz medical, geluri pentru duș,
hărtii de săpun, săpun de migdale, produse
de curățare pentru mâini, produse de săpun,
produse exfoliante pentru mâini, rezerve de gel
de duș pentru dozatoare, rezerve de săpun
de mâini pentru dozatoare, săpun (sub formă
de cremă) pentru folosire la spălat, săpun
antiperspirant pentru picioare, săpun de duș,
săpun de înfrumusețare, săpun industrial, săpun
lichid de uz cosmetic, săpun lichid pentru băi de
picioare, săpun pentru igiena personală, săpun
pentru piele, săpun pentru utilizare fără apă,
săpun solid pentru spălarea corpului, săpun
în calupuri, săpunuri, șampoane pentru corp,
săpunuri antiperspirante, săpunuri carbolice,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
cu aloe, săpunuri de baie lichide, săpunuri
de față, săpunuri de toaletă nemedicinale,
săpunuri din buretele loofah, săpunuri fabricate
manual, săpunuri granulate, săpunuri lichide de
uz cosmetic, săpunuri lichide pentru mâini și
față, săpunuri nemedicinale, săpunuri-cremă de
corp, sapunuri parfumate, soluții pe bază de
săpun, soluții pentru spălături vaginale, pentru
igienă intimă sau odorizare, săpunuri parfumate,
săpunuri pentru mâini, săpunuri pentru toaletă,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, săpunuri
sub formă de gel, preparate pentru igiena orală,
ape de gură, nu pentru uz medical, apă de gura,
apă de gură (nemedicinală), benzi de albire a
dinților, benzi de albire pentru dinți impregnate cu
preparate de albire a dinților (cosmetice), benzi
pentru împrospătarea respirației, comprimate
de pastă de dinți solidă, creme pentru albirea
dinților, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, geluri pentru albirea dinților, geluri
pentru curățatea dinților, loțiuni pentru curățarea
dinților, preparate pentru lustruirea protezelor
dentare, pastă de dinți ingerabilă, pastă de
dinți nemedicinală, paste de dinți, paste pentru
albirea dinților, pastă de dinți sub formă de
gumă de mestecat, praf de dinți, praf de dinți
hidratat, preparate cosmetice pentru îngrijirea
gurii și a dinților, preparate de albire a
dinților, preparate de împrospătare a respirației
pentru igiena personală, preparate masticabile

pentru curățarea dinților, preparate pentru
curățarea dinților, preparate pentru igiena bucală
(nemedicamentoase), preparate pentru îngrijirea
danturii, produse lichide pentru curățarea dinților,
produse masticabile pentru îngrijirea dinților,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
produse pentru curățarea dinților, produse pentru
curățarea dinților și ape de gură, produse pentru
lustruirea dinților, produse pentru împrospătarea
gurii (respirație), nu de uz medical, produse
pentru împrospătarea respirației, produse pentru
împrospătarea respirației sub formă de bețișoare
de mestecat din extracte de lemn de mesteacăn,
produse pentru îngrijirea dinților, pudră pentru
curățarea dinților, pulbere pentru curățarea
dinților, seturi de produse cosmetice pentru
igiena bucală, sprayuri de gură nemedicinale,
sprayuri de gură, nu de uz medical, sprayuri
pentru gât (nemedicinale), sprayuri pentru
împrospătarea respirației, tablete revelatoare
pentru indicarea tartrului de pe dinți, de
uz personal, apă florală, aromatizanți (uleiuri
esențiale), arome alimentare (uleiuri esențiale),
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,
arome pentru băuturi (uleiuri esențiale), arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), esență de
badian, uleiuri esențiale de cedru, esențe eterice,
esențe și uleiuri eterice, esență de mentă
(ulei esențial), geraniol, helichrysum (uleiuri
eterice), ulei de iasomie, ulei de lavandă,
uleiuri esențiale de lămâie, potențiator de aromă
pentru alimente (uleiuri esențiale), preparate
pentru aromoterapie, produse aromatizante
pentru alimente, sub formă de esențe, produse
aromatizante pentru alimente, sub formă
de uleiuri esențiale, safrol, terpene (uleiuri
esențiale), tămâi fumigene (kunko), ulei de
amla de uz cosmetic, ulei brut din mentă,
ulei de arbore de ceai, ulei de cocos de uz
cosmetic, ulei de migdale, ulei de pin, ulei
de ricin de uz cosmetic, ulei de trandafiri,
ulei esențial de wintergreen, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri
de gaultheria, uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale de lemn
de santal, uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri
esențiale de uz industrial, uleiuri esențiale de
yuzu, uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, uleiuri esențiale pentru uz
casnic, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea de lichide
pentru țigări electronice, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale utilizate în procese de fabricare, uleiuri
esențiale vegetale, uleiuri eterice, uleiuri naturale
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de uz cosmetic, uleiuri nemedicinale, uleiuri
parfumate, uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acțiunea căldurii, uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale).

───────

(210) M 2021 01222
(151) 16/02/2021
(732) ROSAVIS PROD SRL, SAT GARA

ROSIESTI, JUDEȚUL VASLUI,
COMUNA ROSIESTI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

rodnic PENTRU CEI HARNICI

(531) Clasificare Viena:
01.03.02; 06.07.25; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, alb, maro,
portocaliu

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse agricole, produse
alimentare și hrană pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu furaje pentru pui.

───────

(210) M 2021 01224
(151) 16/02/2021
(732) ADRIAN-PETRU TUGUI, STR.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 28,
BL. H1, SC. B, AP. 6, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA
ISABELLA DIANA PRUTEAN,
STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.
28, BL. H1, SC. B, AP. 6, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Wabi Sabi

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FF7F50, HEX #FFA500), roz
(HEX #FFA07A, HEX #FF00FF),
galben (HEX #FFD700), verde (HEX
#7FFFD4), albastru (HEX #00FFFF,
HEX #00BFFF), roșu (HEX #DC143C,
HEX #FA8072), mov (HEX #DB7093)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii (tipărite),
articole de papetărie și articole de birou, cu
excepția mobilei, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 09056
(151) 09/08/2019
(732) APTO PAYMENTS, INC.., 717

MARKET STREET, SUITE 100 SAN
FRANCISCO , SAN FRANCISCO,
CA 94103, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET M OPROIU SRL
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. POPA
SAVU NR. 42, SECTOR 1, C.P.
2-229, BUCUREŞTI, 011434,
ROMANIA

(540)

9.  Carduri cip electronice codificate pentru
utilizare ca şi carduri de credit, de debit
şi preplătite, carduri inteligente codificate
încorporate cu transpondere şi care conţin
programări utilizate pentru a funcţiona ca şi
carduri de credit, de debit şi preplătite, carduri
magnetice codificate pentru a fi utilizate ca
şi carduri de credit, de debit şi preplătite,
platforme software de calculator descărcabile
pentru administrarea programelor de marcă
de credit, debit şi de carduri preplătite şi
pentru procesareaplăţilor cu carduri de credit,
debit şi preplătite, kituri de dezvoltare software
descărcabile (SDK).
36.  Servicii de procesare a plăţilor în domeniul
plăţilor cu cardul de credit, de debit şi preplătit.
42.  Furnizarea de servicii de aplicaţii cu
software de interfaţă de programare a aplicaţiilor
(API) pentru administrarea programelor de
marcă de credit, debit şi de carduri preplătite şi
pentru procesarea plăţilor cu cardul de credit,
debit şi preplătite, servicii software (SAAS) care
oferă software pentru administrarea programelor
de carduri de credit,debit şi de carduri preplătite
de marcă şi pentru procesarea plăţilor cu cardul
de credtit de debit şi preplătite.

───────

APTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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