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Cereri Mărci publicate în 23/07/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 03334 16/07/2020 S.C. LEARNACT S.R.L. TRAINSILVANIA

2 M 2020 04911 16/07/2020 LAURENTIU PAVELESCU Capital Vision Engineers-
Architects-Consultants

3 M 2020 04924 16/07/2020 SMART INVESTMENT WORLD
WIDE SRL

AURIX

4 M 2020 04925 16/07/2020 SMART INVESTMENT WORLD
WIDE SRL

5 M 2020 04926 16/07/2020 S.C. COMMAND SECURITY
S.R.L.

CS COMMAND SECURITY

6 M 2020 04927 16/07/2020 CONSILIUL LOCAL AFUMAȚI
PRIN PRIMAR DUMANICA
GABRIEL

CENTRUL CULTURAL RADU
DE LA AFUMATI

7 M 2020 04928 16/07/2020 SC VALVIS HOLDING SA Tara Dornelor

8 M 2020 04929 16/07/2020 SC VALVIS HOLDING SA Cascaval Dornean

9 M 2020 04930 16/07/2020 SC VALVIS HOLDING SA Svaiter Dornean

10 M 2020 04931 16/07/2020 SC VALVIS HOLDING SA Lactate Dornene

11 M 2020 04932 16/07/2020 SIMION-ANDREI MUTU I LOVE CLUJ

12 M 2020 04933 16/07/2020 MARIN COSTEA MARGO software

13 M 2020 04934 16/07/2020 SC SYNGENTA AGRO SRL TOȚI PENTRU VIN

14 M 2020 04936 16/07/2020 UNIVERSITATEA "DUNĂREA
DE JOS" DIN GALAŢI

UNIVERSITAS GALATIENSIS
Universitatea "Dunărea de Jos"
din Galaţi

15 M 2020 04937 16/07/2020 LEGION SECURITE
PROTECTION

LEGION SECURITE
PROTECTION

16 M 2020 04938 16/07/2020 PYRAMAL PHARMA SRL PYRAMAL PHARMA

17 M 2020 04939 16/07/2020 PYRAMAL PHARMA SRL ILEX cremă reparatoare

18 M 2020 04940 16/07/2020 ANDREI-MARIAN DUNUŢĂ Arta de a nu vinde

19 M 2020 04941 16/07/2020 LESAFFRE ET COMPANIE SECRETUL BUNICII 1876

20 M 2020 04942 16/07/2020 S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L. MagneComplet

21 M 2020 04943 16/07/2020 GYMAR PROPERTIES
CONSULTING SRL

GYMAR

22 M 2020 04944 16/07/2020 S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L. OptimArt

23 M 2020 04945 16/07/2020 BLACK SEA BOOKING SRL BLACK SEA BOOKING
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 04946 16/07/2020 ON FINSOSFT SOLUTII SRL LUS Love U Shoe

25 M 2020 04947 16/07/2020 MEDICOVER SRL Mx Medic eXclusiv MEDICOVER
ROMANIA

26 M 2020 04948 16/07/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Farmacia DONA Supozitoare cu
glicerină 2000 mg glicerină adulţi

27 M 2020 04949 16/07/2020 ADRIAN NICOLAE DAILY GOJI DOZA TA ZILNICĂ
DE SĂNĂTATE

28 M 2020 04950 16/07/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Farmacia DONA Supozitoare cu
glicerină 1400 mg glicerină copii

29 M 2020 04951 16/07/2020 RCS & RDS S.A. Digi#EDU Școala viitorului

30 M 2020 04952 16/07/2020 RCS & RDS S.A. Click spre viitor

31 M 2020 04953 16/07/2020 ADRIAN NICOLAE GOJI ROMÂNESC

32 M 2020 04954 16/07/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Farmacia DONA Test de Sarcină
bandă

33 M 2020 04955 16/07/2020 ROBERT-EUGEN IACOB Digital Qualia

34 M 2020 04956 16/07/2020 DONA. LOGISTICA SA Farmacia DONA Test de Sarcină
casetă

35 M 2020 04958 16/07/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Farmacia DONA Test de Sarcină
stilou

36 M 2020 04959 16/07/2020 GABRIEL RADU GSR

37 M 2020 04960 16/07/2020 CLAUDIU NECŞULESCU EISWEIN

38 M 2020 04961 16/07/2020 Nicolae Ogârcin StartUP Career

39 M 2020 04962 16/07/2020 CUSTOM TANKS SRL CUSTOM TANKS

40 M 2020 04963 16/07/2020 SC PROFLEX SRL PROair

41 M 2020 04964 16/07/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT SA

42 M 2020 04965 16/07/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT SA
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(210) M 2020 03334
(151) 16/07/2020
(732) S.C. LEARNACT S.R.L., INTR.

MESTEACĂNULUI NR. 10, CAM. 5,
PARTER, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TRAINSILVANIA

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04911
(151) 16/07/2020
(732) LAURENTIU PAVELESCU,

BLD. PROF. DR. GHEORGHE
MARINESCU NR. 3, ET. 1, AP.
5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Capital Vision Engineers-
Architects-Consultants

(531) Clasificare Viena:
07.11.01; 07.11.15; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.05

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

clase:
35. Servicii de consultanță în afaceri, asistență
în domeniul administrării afacerilor, asistență
în domeniul organizării afacerilor, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătură cu organizarea
și managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind planificarea comercială,
servicii de consultanță pentru conducerea
afacerilor, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, consultanță în afaceri,
consultanță în afaceri pentru firme, consultanță
în afaceri privind marketingul strategic,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță privind cercetarea în afaceri,
consultanță privind conducerea afacerilor pentru
întreprinderi comerciale, consultanță privind
conducerea afacerilor pentru întreprinderi
industriale, consultanță privind constituirea și
derularea afacerilor, consultanță privind eficiența
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță în materie
de afaceri, consultanță în materie de
eficiență a afacerilor, consultanță în materie
de management, consultanță în planificarea
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor
și în continuitatea afacerilor, consultanță
privind organizarea afacerii, consultanță
privind organizarea și economia întreprinderii,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, consultanță profesională cu privire
la administrarea afacerilor, consultanță
profesională cu privire la deschiderea
unei afaceri, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță și
informații privind managementul afacerilor
comerciale, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, servicii de asistență și
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de consiliere privind administrarea afacerilor,
servicii de consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
(comercială) privind exploatarea invențiilor,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor și operațiile
comerciale, servicii de consultanță privind
managementul riscurilor
comerciale, servicii de consultanță privind
planificarea afacerilor, servicii de consultanță
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privind strategiile comerciale, servicii de
consultanță în administrarea afacerilor, servicii
de expertiză în afaceri, servicii de consultanță și
consiliere în managementul afacerilor.
37. Amenajare de terenuri (construcții),
amenajarea spațiilor comerciale (instalare),
aplicare de șape, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele bazinelor, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele construite,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, aplicarea de
căptușeli în tuneluri, aplicarea de tencuială pe
clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe lemn,
aplicarea unui strat protector pe suprafețele
cavităților, armături din mortar pentru fundații,
armături din mortar pentru poduri, armături din
mortar pentru tuneluri (servicii de consolidare),
asfaltare, servicii de clădiri și servicii de
construcții subacvatice, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de birouri,
construcție de bucătării, construcție de case,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri de apartamente, construcție de
clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de
sere, construcție de sisteme de scurgere,
construcție de spații de cazare interioare,
construcție de structuri din oțel, construcție de
terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,
construcție de zone cu rezistență ridicată
(pentru depozitare materiale sau parcare),
construcții civile, construcții, construcții de case

pe bază de comandă, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
construcții de fabrici pe bază de comandă,
construcții de grădină (montare și închidere
cu geamuri), construcții de infrastructură,
construcții de infrastructură civilă, construcții
de infrastructură energetică, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcții de
inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, construcții de terase, construcții
subterane, construcții și reparații de clădiri,
construire de fundații pentru clădiri, construire de
grajduri, construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, construire de locuințe private,
construire de
locuri de cazare pentru turism, construire de
părți de clădiri, construire de spitale, construire
de structuri subterane, construire de uzine
chimice, construire de școli, construirea de
aeroporturi, construirea de centre comerciale,
construirea de fabrici, construirea de locuințe
publice, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultații
pentru construcții, decorare de clădiri, demolări
de construcții, dinamitarea terenurilor, excavare,
drenare de teren, forare de tuneluri, furnizare
de informații online privind construirea de
clădiri, furnizare de informații pentru construcții,
referitoare la lucrări publice, furnizare de
informații privind construcții folosind mijloace
electronice, furnizare de informații privind
demolarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări
de fundație, lucrări de instalații sanitare,
managementul proiectelor de construcție pe
șantier, montarea izolației termice la clădiri,
montare (instalare) de șarpante pentru
construcții, parchetare, pavare de drumuri,
pomparea betonului, presarea betonului,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
sablare, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
privind demolarea de clădiri, servicii de
canalizare, servicii de cofrare, servicii de
construcții, săpare de puțuri, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de clădiri,
servicii de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, servicii de construcții subacvatice de
inginerie civilă, servicii de consultanță privind
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construcția de clădiri, servicii de demolare,
servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de instalații electrice, servicii de
management în construcții, stabilizarea solului,
stivuirea pământului, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, șlefuirea betonului,
servicii de terasare, turnarea betonului, vopsire
și lăcuire, zugrăvirea caselor.
42. Cercetare în proiectarea de calculatoare,
consultanță profesională privind amenajarea
de interior, consultanță profesională privind
designul de bucătării la comandă, consultanță
profesională în materie de design industrial,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
consultanță în decorațiuni interioare, consultanță
în domeniul automatizării birourilor și spațiilor
de lucru, consultanță în domeniul desenului
tehnic în construcții, consultanță în domeniul
proiectării tehnologice, decorațiuni interioare,
design arhitectural pentru planificare urbană,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
design artistic comercial, design artistic
industrial, design de centre comerciale, design
grafic, design grafic și industrial, design
industrial, design interior pentru magazine,
design pentru restaurante, furnizare de informații
în domeniul dezvoltării de produs, furnizare
de informații în domeniul proiectării de produs,
furnizarea de informații cu privire la designul
industrial, planificare în domeniul designului,
planificare și proiectare de baze sportive,
planificare și proiectare de bucătării, planificare
și proiectare de spații pentru vânzare cu
amănuntul, realizarea de planuri (construcții),
proiectare (amenajare) de baruri, proiectare
a exterioarelor clădirilor, proiectare asistată
de calculator pentru operațiuni de producție,
proiectare de acoperiri de pardoseală, proiectare
de bucătării, proiectare de băi, proiectare
de case, proiectare de camere cu atmosferă
controlată, proiectare de clădiri, proiectare de
clădiri cu atmosferă controlată, proiectare de
clădiri industriale, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de componente
mecanice și micromecanice, proiectare de
compoziții decorative, proiectare de conducte,
proiectare de hoteluri, proiectare de instalații de
iluminare a peisajului, proiectare de instalații de
încălzire, proiectare de instalații industriale,
proiectare de lucrări de inginerie pentru
prevenirea inundațiilor, proiectare de lucrări de
inginerie pentru prevenirea inundării clădirilor în
caz de viituri, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării terenurilor în caz
de viituri, proiectare de sisteme de construcții,

proiectare de sisteme de iluminat, proiectare
de sisteme de măsurare, proiectare de sisteme
electrice, proiectare de sisteme informaționale în
domeniul managementului, proiectare de spații
de birou, proiectare de standuri de expoziție,
proiectare de sticlă și de produse din sticlă,
proiectare de structuri de
schele, proiectare de studii topografice,
proiectare de studii geologice, proiectare
de utilaje industriale, proiectare de utilaje
specializate folosite la fabricarea echipamentelor
de iluminat, proiectare (design) de bucătării,
proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de clădiri, proiectare (design) de magazine,
proiectare (design) de pub-uri, proiectare
(design) de restaurante, proiectare (design)
de turnuri de birouri cu mai multe etaje,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
proiectare de utilaje specializate, proiectare și
consultanță în inginerie, proiectarea (design-
ul) spațiului interior, proiectarea amplasării
birourilor, proiectarea amplasării mobilierului
de birou, realizare de studii de fezabilitate
referitoare la proiecte,
proiectarea unor tratamente de corecție pentru
remedierea unor defecte în structuri, servicii
arhitecturale pentru proiectare de clădiri
comerciale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri industriale, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de consiliere în materie de
inginerie de design, servicii de consultanță
pentru amenajarea magazinelor, servicii de
consultanță privind proiectarea clădirilor, servicii
de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de consultanță în materie
de design industrial, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de consultanță
în materie de proiectare de iazuri, servicii de
design arhitectural, servicii de design comercial,
servicii de design
interior și exterior, servicii de design interior
și servicii conexe de informare și consiliere,
servicii de design pentru amplasare de birouri,
servicii de design pentru restaurante, servicii
de design în domeniul arhitecturii, servicii
de inginerie pentru proiectarea de utilaje,
servicii de inginerie în materie de proiectare
de structuri, servicii de inginerie și inginerie
asistată de calculator, servicii de proiectare
a clădirilor, servicii de proiectare asistată de
calculator, servicii de proiectare a spațiului
pentru camere cu atmosferă controlată, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
servicii de proiectare de băi, servicii de
proiectare grafică,
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servicii de proiectare la comandă, servicii
de proiectare legate de componente pentru
acoperișuri, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii de
proiectare privind instrumentele de prelucrare a
datelor, servicii de proiectare privind proprietățile
rezidențiale, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru locuințe, servicii
de proiectare referitoare la băi, servicii de
proiectare referitoare la instalarea de accesorii
sanitare, servicii de proiectare referitoare la
instalarea de căzi, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații de răcire, servicii
de proiectare tehnică de aparate și instalații
sanitare,
servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru alimentare cu apă, servicii de proiectare
tehnică de instalații pentru încălzire, servicii
pentru proiectare (design) de birouri, servicii
pentru proiectare (design) de cluburi, servicii
pentru proiectare (design) de hoteluri, servicii
pentru proiectare (design) de pub-uri, servicii
pentru proiectare (design) de spitale, servicii
pentru proiectare (design) de unități de
restaurație, servicii pentru proiectarea industrială
de calculatoare, servicii tehnologice privind
designul, servicii tehnologice și design privind
acest domeniu, servicii științifice și design
privind acest domeniu, studii de fezabilitate în
materie de proiectare, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
ingineriei, construcții civile, consultanță tehnică
în domeniul ingineriei mediului, consultanță
în domeniul ingineriei civile, servicii de
desen tehnic, efectuarea de expertize tehnice,
elaborare de rapoarte tehnice, estimări în
domeniul tehnologic efectuate de ingineri,
estimări în domeniul științific efectuate de
ingineri, evaluări în domeniul tehnologic
efectuate de ingineri, evaluări în domeniul
științific efectuate de ingineri, expertize tehnice
(lucrări de inginerie), furnizare de informații
privind ingineria industrială, inginerie mecanică,
inginerie tehnică, planificare de proiecte tehnice
în domeniul ingineriei, proiectare în domeniul
ingineriei, realizare de studii de proiecte tehnice
pentru proiecte de construcții, realizarea de
rapoarte tehnice, servicii de arhitectură și
inginerie, servicii de consultanță tehnică în
domeniul ingineriei civile, servicii de consultanță
în materie de inginerie industrială, întocmirea
de rapoarte privind studiile de proiecte tehnice
pentru proiecte de construcții, servicii de
consultanță tehnică, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru construcții, servicii
de inginerie structurală, servicii de management

al proiectelor de inginerie, servicii de planificare
în inginerie civilă, servicii de proiectare pentru
structuri temporare, servicii de proiectare tehnică
asistată de calculator, servicii de proiectare
tehnică asistată de calculator în domeniul
ingineriei, servicii de proiectare în ingineria
civilă, servicii de proiectare și desen tehnic
asistate de calculator, servicii tehnice pentru
analiza structurilor, servicii tehnice pentru
terți, studii de proiecte de inginerie, studii
tehnice de fezabilitate, testare industrială de
lucrări de inginerie, servicii de arhitectură,
cercetare în domeniul arhitecturii, cercetare în
domeniul construcțiilor, cercetare în domeniul
planificării urbane, consultanță profesională
privind arhitectura, consultanță în arhitectură,
consultanță în domeniul arhitecturii și realizării
planurilor pentru construcții, design arhitectural,
elaborare de planuri de casă, dezvoltare
de proiecte de construcții, furnizare de
informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web, managementul proiectelor
arhitecturale, planificare pentru construcții
de proprietăți, planificare și proiectare de
ansambluri rezidențiale, întocmire de proiecte
de arhitectură, întocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară, întocmirea de planuri
arhitecturale, proiectare de săli de expoziție,
realizarea de rapoarte privind arhitectura, servicii
de arhitectură de interior, servicii de arhitectură
pentru pregătire de planuri arhitecturale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de centre
comerciale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri cu birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de spații pentru
vânzare cu amănuntul, servicii de arhitectură
privind dezvoltarea terenurilor, servicii de
consiliere privind planificarea amplasării sau
amenajării localului, servicii de consiliere în
domeniul urbanistic, servicii de consultanță în
domeniul urbanismului, servicii de consultanță
în materie de aplicații informatice de planificare,
servicii de consultanță în materie de planificare
geografică, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii de consultanță în
materie de planificare arhitecturală, servicii de
consultanță în materie de proiectare de terenuri
de fotbal, servicii de planificare arhitecturală,
servicii de proiectare pentru structuri de
înaltă rezistență, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii profesionale
privind design-ul arhitectural.

───────
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(210) M 2020 04924
(151) 16/07/2020
(732) SMART INVESTMENT WORLD

WIDE SRL, STR. INCINTA
PORT, ZONA SNC, DANA 26,
BIROU 6, PARTER, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900900, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”, STR.
FRUNTE LATĂ NR. 7, BL.
P14A, SC. 1, PARTER, AP. 3,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050684,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AURIX

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare.
───────

(210) M 2020 04925
(151) 16/07/2020
(732) SMART INVESTMENT WORLD

WIDE SRL, STR. INCINTA
PORT, ZONA SNC, DANA 26,
BIROU 6, PARTER, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900900, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”, STR.
FRUNTE LATĂ NR. 7, BL.
P14A, SC. 1, PARTER, AP. 3,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050684,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 26.01.03; 26.11.03

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

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare.

───────
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(210) M 2020 04926
(151) 16/07/2020
(732) S.C. COMMAND SECURITY

S.R.L., STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI NR. 15, CAMERA
3, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CS COMMAND SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 01.01.01

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale prestate de terți pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 04927
(151) 16/07/2020
(732) CONSILIUL LOCAL AFUMAȚI

PRIN PRIMAR DUMANICA
GABRIEL, ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-URZICENI NR. 151,
JUD. ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
CENTRUL CULTURAL
RADU DE LA AFUMATI

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

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

───────

(210) M 2020 04928
(151) 16/07/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA ,

STR. ION SLĂTINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Tara Dornelor

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

29. Lapte și produse lactate, inclusiv cașcaval,
șvaițer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04929
(151) 16/07/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA ,

STR. ION SLĂTINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cascaval Dornean

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

29. Lapte și produse lactate, inclusiv cașcaval,
șvaițer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04930
(151) 16/07/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA ,

STR. ION SLĂTINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Svaiter Dornean

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

29. Lapte și produse lactate, inclusiv cașcaval,
șvaițer, brânză topită

───────
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(210) M 2020 04931
(151) 16/07/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA ,

STR. ION SLĂTINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Lactate Dornene

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

29. Lapte și produse lactate, inclusiv cașcaval,
șvaițer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04932
(151) 16/07/2020
(732) SIMION-ANDREI MUTU, STR.

CALISTRAT HOGAS NR. 7A,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

I LOVE CLUJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 02.09.01; 24.17.02

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

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 04933
(151) 16/07/2020
(732) MARIN COSTEA, STR. MACILOR

NR. 7, JUDETUL HARGHITA,
TOPILITA, HARGHITA, ROMANIA

(540)

MARGO software

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 04934
(151) 16/07/2020
(732) SC SYNGENTA AGRO SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR- 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013685, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TOȚI PENTRU VIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.10; 29.01.05

(591) Culori revendicate:violet aprins
(Pantone 2097 C), violet inchis
(Pantone 2091 C)

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04936
(151) 16/07/2020
(732) UNIVERSITATEA "DUNĂREA

DE JOS" DIN GALAŢI, STR.
DOMNEASCĂ NR. 47, JUDEŢ
GALAŢI, GALAŢI, 800008, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

UNIVERSITAS GALATIENSIS
Universitatea "Dunărea

de Jos" din Galaţi

(531) Clasificare Viena:
07.05.05; 07.01.25; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7686C)

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

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

───────
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(210) M 2020 04937
(151) 16/07/2020
(732) LEGION SECURITE

PROTECTION, STR. MIRCEA
VODA, NR. 9, JUDEŢ MUREŞ,
SIGHIŞOARA, 545400, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

LEGION SECURITE
PROTECTION

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.01.01;
03.07.01

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

clase:
45. Servicii de pază.

───────

(210) M 2020 04938
(151) 16/07/2020
(732) PYRAMAL PHARMA SRL, STR.

PLEVNEI NR. 17, VILA 23, JUDEŢ
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PYRAMAL PHARMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.13.25

(591) Culori revendicate:verde ( RGB 148,
193, 58), turcoaz (RGB 6, 104, 129)

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

5. Preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, produse farmaceutice si de uz
veterinar, produse sanitare de uz medical,
materiale pentru plombarea dinþilor şi pentru
amprente dentare, produse igienice pentru
medicină, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, dezinfectante.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire.

───────

(210) M 2020 04939
(151) 16/07/2020
(732) PYRAMAL PHARMA SRL, STR.

PLEVNEI NR. 17, VILA 23, JUDEŢ
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ILEX cremă reparatoare

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#E31E24), negru (HEX #2B2A29)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
 41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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───────

(210) M 2020 04940
(151) 16/07/2020
(732) ANDREI-MARIAN DUNUŢĂ, STR.

CALLIMACHI NR. 67, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Arta de a nu vinde

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

41. Educație și instruire, coaching pentru
viață (instruire), servicii educaționale de tip
coaching, asistență profesională individualizată
(coaching), consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), coaching personal (formare),
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), consultanță în domeniul formării și
perfecționării, cursuri de dezvoltare personală,
informații în materie de divertisment, furnizare
de cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare de
demonstrații educative, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizare de seminare
online de formare, instruire cu privire la
dezvoltarea personală, organizare de ateliere și
seminare, organizare de competiții educative,
organizare de competiții în scopul instruirii,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, organizare de întâlniri pe teme
de educație, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii în materie de
formare, organizare de seminarii referitoare la
instruire, organizare de simpozioane referitoare
la educație, organizare de webinare, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
educației, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, organizare și coordonare de
seminare de formare, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizarea și
conducerea de workshop-uri, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizarea de seminarii în scopuri recreative,
planificare de conferințe cu scopuri educative,
planificare de prelegeri în scopuri educaționale,
planificare de seminare în scopuri educaționale,
servicii de educație , instruire și divertisment,
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de educație și pregătire
profesională, servicii de instruire în abilități

de comunicare, servicii educaționale privind
abilitățile de comunicare, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale.

───────

(210) M 2020 04941
(151) 16/07/2020
(732) LESAFFRE ET COMPANIE, STR.

ETIENNE MARCEL NR. 41, PARIS,
75001, FRANȚA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

SECRETUL BUNICII 1876

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 02.03.11; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 25.07.02; 29.01.14

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

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

1. Amelioranţi pentru panificaţie de uz industrial
sau artizanal, aditivi de aluat şi anume: adjuvanţi
de panificaţie, enzime destinate panificaţiei
şi fermentaţiei, potenţiatori de aromă pentru
alimente, aditivi (chimici) folosiţi la fermentaţie.
30. Drojdie, aditivi de panificaţie, praf de copt,
maia, fermenţi pentru paste.

───────
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(210) M 2020 04942
(151) 16/07/2020
(732) S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L.,

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA
NR. 1, BL. I2, SC. A, PARTER,
AP. 1, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)
MagneComplet

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

5. Suplimente alimentare de uz medical.
───────

(210) M 2020 04943
(151) 16/07/2020
(732) GYMAR PROPERTIES

CONSULTING SRL
, STR. PESCARUSULUI NR.
48G, LOT3/2, JUD. CONSTANŢA,
NAVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
GYMAR

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

43. Servicii de alimentație publică
───────

(210) M 2020 04944
(151) 16/07/2020
(732) S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L.,

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA
NR. 1, BL. I2, SC. A, PARTER,
AP. 1, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)
OptimArt

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

5. Suplimente alimentare de uz medical.
───────

(210) M 2020 04945
(151) 16/07/2020
(732) BLACK SEA BOOKING SRL,

BD. AUREL VLAICU NR. 6, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
BLACK SEA BOOKING

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

43. Servicii de alimentatie publica.
───────
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(210) M 2020 04946
(151) 16/07/2020
(732) ON FINSOSFT SOLUTII SRL,

STR. OTESANI NR. 12, SECTOR
2, BUCURESTI, 023567,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LUS Love U Shoe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.11;
27.05.12; 02.09.01; 26.11.02; 26.11.05

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

clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive.

───────

(210) M 2020 04947
(151) 16/07/2020
(732) MEDICOVER SRL, STR.

SERGENT GHERCU CONSTANTIN
NR. 1A, ETAJ 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Mx Medic eXclusiv
MEDICOVER ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

36. Asigurări.
44. Servicii medicale.

───────
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(210) M 2020 04948
(151) 16/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Farmacia DONA Supozitoare
cu glicerină 2000

mg glicerină adulţi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.07.11

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

5. Supozitoare, supozitoare antihemoroidale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 04949
(151) 16/07/2020
(732) ADRIAN NICOLAE, ALE.GEORGE

CRISTIAN STANCIU NR.1, BL.V91,
SC.3, ET.1, AP.69, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

DAILY GOJI DOZA TA
ZILNICĂ DE SĂNĂTATE

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

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

29. Fructe conservate, congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, paste de
fructe, gemuri de goji, jeleuri din goji, fructe
deshidratate de goji, fructe sub formă de pudră,
pudră de goji cu miere.
30. Ceai, ceai din frunze uscate de goji cu
sau fără fructe de goji deshidratate, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, miere, melasă,
batoane de cereale energizante, batoane
energizante de ciocolată cu goji.
31. Fructe proaspete, fructe goji proaspete,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare, fructe
proaspete de goji.
32. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, suc
presat la rece din goji, sau goji cu măr, suc de
goji cu miere.

───────
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(210) M 2020 04950
(151) 16/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Farmacia DONA
Supozitoare cu glicerină
1400 mg glicerină copii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
01.01.04; 02.09.01

(591) Culori revendicate:alb, roz, verde
deschis, galben, turcoaz

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

5. Supozitoare, supozitoare laxative,
supozitoare antihemoroidale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 04951
(151) 16/07/2020
(732) RCS & RDS S.A., STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, SECTOR 5,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Digi#EDU Școala viitorului

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 09.07.22;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (RGB 0,
166, 255, RGB 0, 87, 186, RGB 169,
230, 255), alb ( RGB 255, 255, 255)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04952
(151) 16/07/2020
(732) RCS & RDS S.A., STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, SECTOR 5,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Click spre viitor

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 04953
(151) 16/07/2020
(732) ADRIAN NICOLAE, STR.

ALE.GEORGE CRISTIAN STANCIU
NR.1, BL.V91, SC.3, ET.1,
AP.69, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

GOJI ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena:
05.07.23; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25

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

29. Fructe conservate, congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, paste de
fructe, gemuri de Goji, jeleuri din Goji, fructe
deshidratate de Goji, fructe sub formă de pudră,
pudră de Goji cu miere.
30. Ceai, ceai din frunze uscate de Goji
cu sau fără fructe de goji deshidratate,
produse de patiserie și produse de cofetărie,
miere, melasă, batoane de cereale energizante,
batoane energizante de ciocolată cu Goji.
31. Fructe proaspete, fructe goji proaspete,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare, fructe
proaspete de Goji.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor, suc
presat la rece din Goji sau Goji cu măr, suc de
Goji cu miere.

───────

(210) M 2020 04954
(151) 16/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Farmacia DONA Test
de Sarcină bandă

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 19.11.25; 26.04.14; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:turcoaz, verde, alb,
roz

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

5. Preparate pentru teste de sarcină, folosite
acasă, preparate chimice pentru diagnosticarea
sarcinii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 04955
(151) 16/07/2020
(732) ROBERT-EUGEN IACOB, STR.

BABA NOVAC NR. 8-A (NEW
TOWN FAZA 2), BL. A, SC. 1, AP.
304, SECTOR 3, BUCURESTI,
031628, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Digital Qualia

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

7. Războaie de ţesut, maşini-unelte, roboţi
industriali, imprimante 3D, costume robotice
exoscheletice, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, furnizarea de informaţii în
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domeniul educaţiei, examinări referitoare la
educaţie, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire.
42. Inginerie, cercetare medicală, cercetare
mecanică, cercetare tehnologică, cercetare
ştiinţifică, proiectare industrială, stilizare
(proiectare industrială), programare
computerizată, software ca serviciu (SaaS),
proiectarea sistemelor informatice, dezvoltare
de platforme de calculatoare, proiectare de
software pentru calculatoare, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în
format electronic, computerizare în nori (cloud
computing).

───────

(210) M 2020 04956
(151) 16/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA SA , STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢUL ILFOV ,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Farmacia DONA Test
de Sarcină casetă

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 02.07.01; 19.11.25; 26.04.14;
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:turcoaz, verde
deschis, alb, roz

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

5. Preparate chimice pentru diagnosticarea
sarcinii, preparate pentru teste de sarcină,
folosite acasă.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 04958
(151) 16/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Farmacia DONA Test
de Sarcină stilou

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 02.07.01; 19.11.25; 26.04.14;
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:turcoaz, verde
deschis, alb, roz

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

5. Preparate chimice pentru diagnosticarea
Sarcinii, preparate pentru teste de sarcină,
folosite acasă.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 04959
(151) 16/07/2020
(732) GABRIEL RADU, CALEA 13

SEPTEMBRIE NR. 241, BL. V6,
SC. 1, ET. 5, AP. 21, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
2756C), alb

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, servicii de audit şi contabilitate, servicii de
consultanţă fiscală (contabilitate), servicii de
consultanţă şi management în domeniul
financiar contabil, consultanţă în afacere şi
management

───────

(210) M 2020 04960
(151) 16/07/2020
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET.
1, AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EISWEIN

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
282), auriu

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, din
arealul Jidvei, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor din arealul Jidvei, vinuri,
vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri aromate,
vinuri organice, aperitive pe bază de alcool, cu

excepţia berii, aperitive pe bază de vin, băuturi
distilate, extracte alcoolice, esenţe alcoolice.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comerţ și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziții cu scop comercial și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire (divertisment şi educaţie).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2020 04961
(151) 16/07/2020
(732) Nicolae Ogârcin, BULEVARDUL

EROILOR DE LA TISA NR. 10-12,
ALT.: SCARA C, AP 6, JUD.
TIMIS, , TIMIȘOARA, 300576,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

StartUP Career
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(531) Clasificare Viena:
24.15.01; 24.15.07; 26.11.11; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#005cff, HEX=#00f2ff)

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

35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 04962
(151) 16/07/2020
(732) CUSTOM TANKS SRL, COMUNA

LETEA VECHE, JUD. BACĂU, SAT
HOLT, BACĂU, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CUSTOM TANKS

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 26.02.05; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
6. Materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, fierărie, articole mici din armătură
metalică, containere din metal pentru depozitare
sau transport, rezervoare metalice, rezervoare
(containere) metalice pentru stocarea lichidelor,
cuve metalice, rezervoare de decantare din
metal, rezervoare din metal pentru depozitarea
gazului, rezervoare (cisterne) de apă din metal
de uz gospodăresc, butoaie metalice, construcţii

metalice transportabile, containere, articole de
transport și ambalare din metal.
11. Aparate şi instalaţii de încălzire, de răcire,
de producere a aburului, de gătit, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi de uz sanitar,
fose septice, rezervoare pentru purificarea
apei, rezervoare de tratare a apei reziduale,
rezervoare de apă sub presiune, rezervoare
de apă fierbinte încălzite electric, rezervoare
pentru toaletă, rezervoare de răcire pentru
cuptoare, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, vase de
expansiune pentru instalații de încălzire centrala,
instalații de epurare a apelor uzate, instalații de
epurare a gazelor, instalații de epurare a apelor
uzate industrial, aparate de epurare a apei de la
robinet.
19.  Construcţii nemetalice transportabile,
rezervoare de depozitare (structuri), nu din
metal, rezervoare cu suport (nemetalice), tancuri
de apă (structuri) nemetalice, rezervoare pentru
apă pluvială nemetalice.
20. Containere, nemetalice, pentru depozitare
sau transport, cisterne de apă din material
plastic, rezervoare din plastic pentru depozitare,
rezervoare de apă
nemetalice (recipiente), rezervoare, altele decât
cele din metal și zidărie, cisterne de apă
din plastic de uz casnic, cisterne de apă
din plastic de uz industrial, cisterne de apă
din plastic, destinate utilizării în agricultură,
rezervoare de depozitare, nu din metal și nici din
materiale de zidărie, rezervoare de depozitare de
lichide (containere) confecționate din materiale
nemetalice, rezervoare pentru stocarea gazelor,
care nu sunt metalice sau de zidărie, butoaie și
putini, nu din metal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
37. Servicii de reparaţii, servicii de instalaţii,
instalare de fose septice, întreținere și
reparații de rezervoare de depozitare, curățarea
cisternelor de apă, furnizare de informații privind
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servicii de curățare a rezervoarelor septice,
întreținere și reparații de stații de epurare a apei.

───────

(210) M 2020 04963
(151) 16/07/2020
(732) SC PROFLEX SRL, STR. IERBUS

NR. 38B, JUDEŢUL MUREŞ,
REGHIN, 545300, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

PROair

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), componente de
cuplare și transmisie a mașinilor, cu
excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, incubatoare pentru
ouă, mașini automate de vânzare, motoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice, supape
hidraulice, transportoare hidraulice, turbine
hidraulice, pompe hidraulice, cricuri hidraulice,
berbeci hidraulici, excavatoare hidraulice, unelte
hidraulice, ciocane hidraulice, comutatoare
acționate hidraulic, platforme mobile (hidraulice),
platforme hidraulice autopropulsate, unelte
electrice hidraulice, platforme elevatoare
hidraulice, circuite hidraulice pentru mașini,
pompe hidraulice cu servocontrol, controlere
de proces (hidraulice), suporturi pentru cricuri
hidraulice, elemente de acționare hidraulică,
lifturi mecanice și hidraulice, motoare hidraulice
pentru excavatoare, dispozitive hidraulice de
ridicat, echipamente de salvare hidraulice,
mecanisme hidraulice de ridicare, fierăstraie

hidraulice cu sârmă, dispozitive de ridicare
acționate hidraulic, prese hidraulice (pentru
prelucrarea metalelor), valve hidraulice (piese
pentru mașini), dispozitive pentru deschiderea
ferestrelor, hidraulice, cricuri hidraulice montate
pe remorcă, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, hidraulice, mecanisme hidraulice de
acționare a supapelor, instalații hidraulice de
transport prin conducte, comenzi hidraulice
pentru mașini și motoare, supape acționate
automat prin comandă hidraulică, dispozitive
hidraulice de comandă pentru mașini, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive de închidere pentru ferestre,
hidraulice, cuplaje hidraulice ca piese de
mașini, acumulatoare hidraulice ca piese de
mașini, multiplicatoare hidraulice ca piese de
mașini, platforme aeriene mobile de lucru
(hidraulice), dispozitive hidraulice de acționare a
porților, expandoare hidraulice (pentru urgențe
și salvare), foarfeci hidraulice (pentru urgențe
și salvare), dispozitive de control al procesului
industrial (hidraulice), troliuri cu acționare
hidraulică de uz maritim, chei hidraulice folosite
în instalațiile de foraj, clești hidraulici (piese
de mașini de construcții), instrumente pentru
comanda și controlul procesului (hidraulice),
mașini de ambutisat folosite la asamblarea
furtunurilor hidraulice, furtunuri (nemetalice)
pentru transferul energiei hidraulice la mașini,
mașini de ambutisat folosite la pregătirea
furtunurilor hidraulice, unități de comandă
și control al procesului (hidraulice), furtunuri
(metalice) pentru transferul energiei hidraulice
în mașini, cupe folosite împreună cu mașinile
de ridicare hidraulice, furtunuri (metalice) folosite
la sistemele hidraulice ale mașinilor, furtunuri
(nemetalice) folosite la sistemele hidraulice
ale mașinilor, transmisii hidraulice, altele decât
cele pentru vehicule terestre, extensii hidraulice
pentru berbeci (pentru urgențe și salvare),
motoare hidraulice rotative (altele decât cele
pentru vehicule terestre), cutii de viteze pentru
transmisii hidraulice (altele decât cele pentru
vehiculele terestre), tambure de înfășurat
furtunuri, mașini de ambutisat folosite la
pregătirea asamblărilor de furtunuri, pompe
pentru fluide, instalații de pompare de fluide,
supape pentru reglarea fluxului de fluide
(componente ale maşinilor, mecanice), mașini
pentru etanșarea recipientelor pentru ambalare,
fitinguri pentru pulverizatoare (piese pentru
mașini), transportoare pneumatice, șurubelnițe,
pneumatice, șurubelnițe pneumatice, cricuri
pneumatice, ciocane pneumatice, pompe
pneumatice, chei pneumatice, burghie
pneumatice, unelte pneumatice, capsatoare
pneumatice, unelte pneumatice (mașini),
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scule pneumatice portabile, unelte industriale
pneumatice, burghie pneumatice portabile,
ciocane pneumatice portabile, instalații de
transport pneumatic, aparate cu acționare
pneumatică, controlere de proces (pneumatice),
cuplaje pentru aparate pneumatice, scule de
mână pneumatice, arcuri pneumatice pentru
utilaje, prese cu acționare pneumatică, pompe
pneumatice de gresare, elevatoare mecanice
și pneumatice, chei cu clichet pneumatice,
pistoale pneumatice pentru cuie, supape cu
acționare pneumatică, mecanisme de ridicare
pneumatice (mașini), cricuri pneumatice pentru
ridicare (mașini), dispozitive pneumatice pentru
înșurubarea piulițelor, comenzi pneumatice
pentru mașini și motoare, instalații pneumatice
de transport prin conducte, mecanisme
pneumatice de acționare a supapelor, dispozitive
de comandă pneumatice pentru motoare,
dispozitive pneumatice de acționare pentru
controlarea valvelor, pompe pneumatice pentru
alimentarea cu gaze lichefiate, instrumente
pentru comanda și controlul procesului
(pneumatice), cilindri pneumatici cu cablu
(piese pentru mașini), dispozitive de control
al procesului industrial (pneumatice), unități de
comandă și control al procesului (pneumatice),
robineți de descărcare (piese de maşini),
robineți ca piese de mașini, mecanisme cu
clichet pentru robinete (mașini), robinete sub
formă de unelte cu acționare mecanică.,
ciocane pneumatice, foarfece pneumatice,
transportoare pneumatice, burghie pneumatice,
transportoare pneumatice, șurubelnițe,
pneumatice, șurubelnițe pneumatice, unelte
pneumatice, pompe pneumatice, chei
pneumatice, cricuri pneumatice, capsatoare
pneumatice, unelte industriale pneumatice,
scule pneumatice portabile, unelte pneumatice
(mașini), burghie pneumatice portabile, instalații
de transport pneumatic, cuplaje pentru aparate
pneumatice, scule de mână pneumatice,
supape cu acționare pneumatică, controlere
de proces (pneumatice), prese cu acționare
pneumatică, chei cu clichet pneumatice, arcuri
pneumatice pentru utilaje, aparate cu acționare
pneumatică, pistoale pneumatice pentru cuie,
pompe pneumatice de gresare, elevatoare
mecanice și pneumatice, mecanisme de ridicare
pneumatice (mașini), dispozitive pneumatice
pentru înșurubarea piulițelor, dispozitive pentru
deschiderea ușilor, pneumatice, aparate pentru
controlul sistemului (pneumatice), cricuri
pneumatice pentru ridicare (mașini), dispozitive
pentru deschiderea ferestrelor, pneumatice,
extractoare pneumatice pentru ulei uzat,
dispozitive pneumatice de închidere a ușilor,
instalații pneumatice de transport prin conducte,

injectoare pneumatice de combustibil pentru
motoare, comenzi pneumatice pentru mașini și
motoare, mecanisme pneumatice de acționare a
supapelor, dispozitive de comandă pneumatice
pentru motoare, elemente de comandă
pneumatice pentru mașini, supape acționate
automat prin comandă pneumatică, dispozitive
pneumatice de acționare pentru controlarea
valvelor, instrumente pentru comanda și
controlul procesului (pneumatice), pompe
pneumatice pentru alimentarea cu gaze
lichefiate, cilindri pneumatici cu cablu (piese
pentru mașini), dispozitive de control al
procesului industrial (pneumatice), unități de
comandă și control al procesului (pneumatice),
dispozitive pneumatice pentru deschiderea și
închiderea ușilor (organe de mașini), supape
automate de control al admisiei pentru
compresoare pneumatice cu piston, filtre-presă,
filtre cu tambur, filtre de ulei, filtre de combustibil,
filtre de aer pentru scopuri mecanice, filtre cu
flux reversibil (piese pentru mașini), valve de
control pentru pompe, valve hidraulice (piese
pentru mașini), valve fluture metalice sub formă
de piese de mașini, fitinguri pentru pulverizatoare
(piese pentru mașini), regulatoare pentru
motoare, regulatoare de motor pentru maşini,
regulatoare de presiune pentru instalații de
lubrifiere, regulatoare de presiune (componente
de mașini), regulatoare folosite la mașinile de
sudat, supape regulatoare de presiune care
constituie componente de mașini, regulatoare de
viteză (mecanice) folosite la mașini și motoare,
supape regulatoare de presiune sub formă de
piese de mașini, regulatoare de amestec de
carburant și aer ca piese de motoare cu ardere
internă.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și
înlocuitori ai acestor materiale,
neprocesate și semiprocesate, materiale
plastice și rășini extrudate destinate utilizării în
producție, materiale de călăfătuire, etanșare și
izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din
metal, furtunuri hidraulice din plastic, garnituri
de etanșare hidraulice, furtunuri hidraulice din
cauciuc, furtunuri hidraulice (nemetalice, altele
decât piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri de
aer, acoperiri pentru furtunuri, bandaje pentru
furtunuri, furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
de cauciuc, furtunuri din cauciuc, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, furtunuri de radiator nemetalice, furtunuri
flexibile din cauciuc, furtunuri confecționate
din cauciuc, furtunuri adaptate pentru irigație,
manșoane nemetalice pentru furtunuri, furtunuri
de aer condiționat, furtunuri industriale din
plastic, furtunuri nemetalice de presiune,
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furtunuri din materiale textile, furtunuri pentru
unelte pneumatice, furtunuri industriale din
cauciuc, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
furtun cu cot cu flanșă, tuburi de furtun din
cauciuc, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice), furtunuri flexibile realizate din
cauciuc, furtunuri flexibile pentru transportul
lichidelor, furtunuri nemetalice de uz industrial,
furtunuri pentru aer, nu din metal, furtunuri
de plastic de uz agricol, furtunuri din cauciuc
de uz agricol, țevi pentru furtunuri flexibile
din plastic, furtunuri întărite cu fibre de
sticlă, furtunuri flexibile realizate din materiale
polimerice, furtunuri flexibile nemetalice realizate
din cauciuc, cuplaje nemetalice pentru furtunuri
de incendiu, cuplaje nemetalice folosite
împreună cu furtunurile, furtunuri de plastic
destinate utilizării la țevării, furtunuri de
mare presiune din fibră vulcanizată, furtunuri
flexibile nemetalice realizate din cauciuc sintetic,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
materiale textile, furtunuri de conectare pentru
injectoare de vehicule, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc întărite cu
sârmă, furtunuri flexibile din silicon întărite
cu materiale textile, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtun
flexibil din materiale plastice cu inserții de
sârmă, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,
toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, garnituri pentru fluide, garnituri
hidroizolante, garnituri nemetalice, garnituri de
etanșare, material de garnituri (de izolare),
garnituri pentru îmbinări, garnituri confecționate
din cauciuc, garnituri de etanșare (altele decât
garniturile fibroase pentru nave), garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
confecționate din cauciuc pentru transmisii,
garnituri de etanșare de uz industrial, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru racorduri, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru conducte,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
suspensii pneumatice, elemente de ermetizare
a garniturilor folosite la instalații de apă și
canal, garnituri de etanșare (nemetalice) folosite
la recipiente sub presiune placate cu sticlă,
materiale de etanșare, simeringuri (etanșare),
profiluri de etanșare nemetalice, dispozitive
de etanșare nemetalice, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), racordare de cilindru
(etanșări), garnituri de etanșare, materiale de

etanșare și filtre, compoziții pentru etanșarea
țevilor, garnituri pentru etanșarea îmbinărilor,
materiale pentru etanșare și izolare, dispozitive
de etanșare în combinații, garnituri de
etanșare pentru conducte, masticuri de etanșare
pentru țevi, dispozitive de etanșare capsulate
nemetalice, garnituri de etanșare pentru cilindri,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
compuși de etanșare cu filet, produse de
etanșare cu silicon, articole confecționate
din cauciuc pentru etanșare, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru cabluri, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru conducte, materiale
de etanșare în vederea impermeabilizării,
dispozitive de etanșare pentru îmbinări între țevi,
garnituri de etanșare de grafit pentru îmbinări,
benzi de etanșare confecționate din cauciuc
sintetic, inele de etanșare nemetalice pentru axe
radiale, articole confecționate din cauciuc sintetic
pentru etanșare, fitinguri nemetalice pentru
țevi, fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri, nu din metal, pentru țevi flexibile,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice
(piese pentru țevi de apă rigide), garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru suspensii
pneumatice, căptușeli sintetice folosite la filtrare,
pentru filtre, garnituri de etanșare, materiale
de etanșare și materiale de umplutură, valve
din cauciuc sau din fibre vulcanizate, fitinguri
nemetalice pentru țevi, fitinguri pentru furtunuri
(nemetalice), fitinguri pentru țevi (racorduri)
nemetalice, fitinguri, nu din metal, pentru
țevi flexibile, fitinguri pentru țevi (racorduri)
nemetalice (piese pentru țevi de apă rigide),
conducte, tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile
lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru conducte
rigide, toate nemetalice, coturi nemetalice pentru
conducte, coturi nemetalice pentru țevi rigide,
conectori nemetalice pentru țevi, conectori
nemetalice pentru tuburi, conectori pentru
conducte (nemetalice) pentru liniile de carburant,
conectori de îmbinare (din cauciuc) pentru
cabluri neelectrice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, instalare de echipamente
hidraulice, servicii de construcții hidraulice,
recondiționarea ambreiajelor pentru camioane
hidraulice, recondiționarea frânelor pentru
camioane hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii de asistență în domeniul fisurare
hidraulică, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
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servicii de pompare a fluidelor, instalare de
armături și garnituri pentru clădiri, închiriere de
capsatoare pneumatice, întreținerea de unelte
manuale pneumatice, recondiționarea frânelor
pentru camioane pneumatice, întreținerea
de unelte manuale pneumatice, instalare
de sisteme pneumatice pentru manipularea
materialelor în vrac, reparare de filtre de aer,
reparare de filtre pentru mașini, electromotoare
și motoare, reparare de filtre pentru aerul de
admisie pentru utilaje, reparare de filtre de aer și
de piese pentru acestea.

───────

GAZPROM NEFT SA, UL.
POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
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(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
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(591) Culori revendicate:roz (HEX=#E75094),
alb (HEX=#FFFFFF)

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

3. Preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, benzi pentru împrospătarea
respiraţiei, preparate pentru împrospătarea
respiraţiei pentru igiena personală, şerveţele
pentru bebeluşi impregnate cu preparate de
curăţare, basma (nuanţator cosmetic), plasturi

cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de
fabricare şi în scopurile medicale, diamantină
(abrazivă), preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(articole de toaletă), şampoane uscate,
preparate de curăţare uscată, agenţi de uscare
pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn
de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri
esenţiale de citron, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare
(uleiuri esenţiale), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), apă micelară, vopsea de
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corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp
din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, şervețele
antitransfer de culoare, șervețele antistatice
pentru uscător, ulei de gaultheria,
geraniol, ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură
abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit/preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr/
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit/pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, safrol, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun

pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
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informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile, servicii
de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau

publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
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proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.

───────

(210) M 2020 04965
(151) 16/07/2020
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

GAZPROM NEFT SA, UL.
POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC.
1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 05.13.25; 26.01.16; 29.01.12

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX=#0E71B4), alb (HEX=#FFFFFF)

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

3. Preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, benzi pentru împrospătarea
respiraţiei, preparate pentru împrospătarea
respiraţiei pentru igiena personală, şerveţele
pentru bebeluşi impregnate cu preparate de
curăţare, basma (nuanţator cosmetic), plasturi
cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor

dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de
fabricare şi în scopurile medicale, diamantină
(abrazivă), preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(articole de toaletă), şampoane uscate,
preparate de curăţare uscată, agenţi de uscare
pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn
de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri
esenţiale de citron, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare
(uleiuri esenţiale), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), apă micelară, vopsea de
corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp
din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, şervețele
antitransfer de culoare, șervețele antistatice
pentru uscător, ulei de gaultheria,
geraniol, ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură
abrazivă), grăsimi pentru scopuri
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cosmetice, preparate pentru şlefuit/preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr/
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit/pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, safrol, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele

impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
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şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile, servicii
de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea

maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.

───────
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(210) M 2020 02347
(151) 20/10/2016
(732) CATHERINE SIDONIO, VILLA LES

ACACIAS, AVENUE THIERRY,
LA SEYNE SUR MER, TAMARIS,
F-83500, FRANȚA

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD. DACIA NR.
30, ETAJ 5, CAMERA 10, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GABRIELLE

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

25. Articole de îmbrăcăminte, mantii, rochii,
tunici, cardigane, pantaloni leggings, eșarfe,
curele (îmbrăcăminte), jupe de balerină,
pantaloni, tricouri și pulovere, articole pentru
acoperirea capului cu excepția fesurilor, scufiilor
pentru călugărițe sau a pălăriilor pentru bucătari,
încălțăminte, cizme, pantofi, conduri, șlapi și
papuci, bluze, șepci, pălării, salopete, pantaloni
scurți, maiouri, fuste, costume de baie, lenjerie
de corp, niciuna dintre cele menționate mai sus
nu include gulere (îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2020 04308
(151) 19/10/2017
(732) CAMPOFRIO FOOD GROUP

SA, AVENIDA DE EUROPA 24,
PARQUE EMPRESARIAL LA
MORALEJA, ALCOBENDAS,
MADRID, 28109, SPANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Campofrio SNACK'IN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.15

(591) Culori revendicate:mov, ro;u, roz, alb,
crem, negru

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

29. Cărnuri, carne de vânat, extracte din carne,
carne de păsări de curte, peşte, cu excepţia
celui viu, legume congelate, legume în conservă,
legume uscate, legume gătite, fructe conservate,
fructe uscate, fructe congelate, fructe gătite,
jeleuri comestibile, gemuri, ouă, lapte, produse
lactate, uleiuri şi grăsimi, cârnaţi, mâncăruri
preparate constând în principal din carne, gustări
pe bază de carne, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de fructe cu coaja lemnoasă,
gustări pe bază de fructe.

───────
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            Referitor la depozitul M 2020 04811 din 10.07.2020, publicat în data de 
17.07.2020, dintr-o eroare de materială a fost omisă introducerea mandatarului.  
 
          Astfel, mandatarul desemnat  este MARK TO MARK INTELLECTUAL 
PROPERTY OFFICE SRL, având adresa: str. Drumul Găzarului nr. 43-45, Pavilionul 
Administrativ, camera nr. 2, et. 1, sectorul 4, București. 
                                                                                                           
 



Erată Referitor la cererea de înregistrare marcă  nr.  M 2020/04427/29.06.2020, publicată la data de 06.07.2020, denumirea mărcii este: Centrul Internațional pentru Educație.  



ERATĂ

Referitor la depozitul M 2020 03939 depus în data de 12.06.2020 şi publicat în
data de 20.07.2020, dintr-o eroare materială serviciile din clasa 40 au fost publicate în
clasa 37.

Corect este:

Clasa 37: Întreţinere, service şi reparare de motoare şi electromotoare; service la
maşini şi aparate de fabricaţie; servicii de service pentru întreţinerea vehiculelor;
servicii de service pentru repararea autovehiculelor; întreţinere şi service de
alarme de securitate.

Clasa 40: Tuning de motoare şi electromotoare.


