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Cereri Mărci publicate în 24/07/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 04207 17/07/2020 GIGI-ADRIAN MITITELU FOOTBALL DEVELOPMENT

PARK

2 M 2020 04209 17/07/2020 GIGI-ADRIAN MITITELU JUSTICE FOR CRAIOVA

3 M 2020 04966 17/07/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT SA

4 M 2020 04967 17/07/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT SA

5 M 2020 04968 17/07/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT SA

6 M 2020 04969 17/07/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT SA

7 M 2020 04970 17/07/2020 EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L. VECHI TRADITII

8 M 2020 04972 17/07/2020 ION ROBERTO TICU 23 Golden leafs

9 M 2020 04973 17/07/2020 REMARKT MAGAZINE S.R.L. Alese din TIMIȘ

10 M 2020 04974 17/07/2020 SC TC DEALS SRL TARTEK

11 M 2020 04975 17/07/2020 GULHAN GALIP BEYLER

12 M 2020 04976 17/07/2020 RAUL MARIUS TESAN PROBABIL CEA MAI BUNA
INGHETATA DIN ORAS

13 M 2020 04977 17/07/2020 VEOLIA APA SERVICII S.R.L. VEOSAFE MASK a VEOLIA
solution

14 M 2020 04978 17/07/2020 Municipiul Suceava Cu inima deschisă

15 M 2020 04979 17/07/2020 CISIMA INVEST SRL LOCUL DE VIS IMOB

16 M 2020 04980 17/07/2020 OPTIMAL GENERAL BUSINESS
S.R.L.

ServiFy

17 M 2020 04981 17/07/2020 ADRIANA BUNGESCU SpasmoRapid

18 M 2020 04982 17/07/2020 ADRIANA BUNGESCU BronchoTUS Sinos

19 M 2020 04983 17/07/2020 Municipiul Suceava Orașul Cetății de Scaun

20 M 2020 04984 17/07/2020 EVOLUTION PREST SYSTEMS
S.R.L.

DUALMOTO

21 M 2020 04985 17/07/2020 EVOLUTION PREST SYSTEMS
S.R.L.

SPEEDXMAN

22 M 2020 04986 17/07/2020 S.C. ELIXIR MANUFACTURA
S.R.L.

TRANSYLVANIAN ElixiR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 04987 17/07/2020 MOL MAGYAR

OLAJ- ÉS GÁZIPARI
NYILVÁNOSAN MÜKÖDÖ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MOL DRIVE

24 M 2020 04988 17/07/2020 MOL MAGYAR
OLAJ- ÉS GÁZIPARI
NYILVÁNOSAN MÜKÖDÖ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

DRIVE

25 M 2020 04989 17/07/2020 S.C. ATLANTIC TRAVELS S.R.L Seviș DIN MĂRGINIMEA
SIBIULUI

26 M 2020 04990 17/07/2020 S.C. NATURAL FRESH
PRODUCTS S.R.L

Lary

27 M 2020 04991 17/07/2020 NINODOM ONLINE SRL LittleDomi

28 M 2020 04992 17/07/2020 MEDICRIS SRL CENTRU DE RECUPERARE
ReHUB

29 M 2020 04993 17/07/2020 ELECTRO SET S.R.L. electro SET

30 M 2020 04994 17/07/2020 TARNITA FOREST LAKE SRL TARNIŢA FOREST LAKE

31 M 2020 04995 17/07/2020 CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI TIMISOARA

MultipleXity

32 M 2020 04996 17/07/2020 7 POINT RESIDENCE SRL 7 POINT RESIDENCE

33 M 2020 04997 17/07/2020 SC BIVUAC IMPEX SRL Bazar Obor

34 M 2020 04998 17/07/2020 SC EXIMPROD GRUP SA EXIMPROD POWER SYSTEMS

35 M 2020 05000 17/07/2020 ALINA-MONICA PETRE Dor de suflet labeling romanian
traditions

36 M 2020 05001 17/07/2020 ASOCIATIA DE ARTE
MARTIALE MODERNE
HAKUSHIN-KAI

37 M 2020 05003 18/07/2020 BOGDAN VOSTOV CHINEZULTIMIŞOARA.COM

38 M 2020 05004 19/07/2020 REPUBLICA BIO SRL SuperMuesli

39 M 2020 05005 19/07/2020 REPUBLICA BIO SRL SuperFulgi
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(210) M 2020 04207
(151) 17/07/2020
(732) GIGI-ADRIAN MITITELU, STR.

FRATII BUZESTI NR. 33, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
FOOTBALL

DEVELOPMENT PARK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04209
(151) 17/07/2020
(732) GIGI-ADRIAN MITITELU, STR.

FRATII BUZESTI NR. 33, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
JUSTICE FOR CRAIOVA

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04966
(151) 17/07/2020
(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; 26.01.16; 29.01.12; 05.13.25

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#e85210), 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
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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
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.
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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
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
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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.

───────

(210) M 2020 04967
(151) 17/07/2020
(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:galben
(HEX=#fecc00), 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
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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
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.
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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
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
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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.

───────

(210) M 2020 04968
(151) 17/07/2020
(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:
01.01.01; 26.01.13; 26.01.16; 26.05.03

(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,
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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
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,
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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
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
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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.

───────

(210) M 2020 04969
(151) 17/07/2020
(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; 26.04.16; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#96bf0d), 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
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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
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.
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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
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
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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.

───────

(210) M 2020 04970
(151) 17/07/2020
(732) EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L.,

STR. CĂPȘUNILOR, NR. 22, SAT
PREAJBA, JUD. DOLJ, COMUNA
MALUL MARE, DOLJ, ROMANIA

(540)
VECHI TRADITII

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, aripioare de pui, bisque, brioșe cu
ouă, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, bulgogi (fel de mâncare
coreeană din carne de vită), burtă de vită,
calmar preparat, carne de vită preparată, carne
de vită tăiată și condimentată, friptă la grătar
(bulgogi), chicharron (șorici de porc prăjit),
chiftele din pește, chili con carne (tocană
de ardei iute și carne), cine preambalate
care conțin în principal fructe de mare, cine
preambalate constând în principal din vânat,
coji de cartof umplute, concentrat din carne
de vacă, consommé-uri (supe), falafel, fasole
gătită în sos de soia (kongjaban), feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), ghiveci cu ouă,
gătit la vapori, gogoși cu brânză proaspătă de
vaci, guacamole (sos de avocado), guacamole
(avocado pasat), mâncare gătită constând în
principal din carne de pui prăjită fâșii și pastă
de ardei iute fermentat (dak-galbi), mâncare
gătită constând în principal din carne de pui și
ginseng (samgyetang), mâncare gătită constând
în principal din carne de vită prăjită fâșii și
sos de soia fermentat (sogalbi), mâncare gătită
constând în principal din legume fermentate,
carne de porc și tofu (kimchi-jjigae), mâncare
gătită constând în principal din pastă de soia și
tofu (doenjang-jjigae), mâncare gătită constând
în principal dintr-o pastă de soia consistent
ă și tofu (cheonggukjang-jjigae), mâncăruri cu
legume, congelate rapid, mâncăruri gătite care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în totalitate sau aproape în
totalitate carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri preparate care constau în
principal din chiftele din pește, legume, ouă
fierte și bulion (oden), mâncăruri preparate care
conțin [în principal] ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan.

───────
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(210) M 2020 04972
(151) 17/07/2020
(732) ION ROBERTO TICU, STR.

CONSTANTIN MOISIL NR. 1, BL.
4, SC. D, AP. 20, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

23 Golden leafs
(591) Culori revendicate:albastru, mov, auriu,

alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de agenții de import-sxport, servicii
de comerț cu ridicata și amănuntul, servicii
de comerț on-line și poștale, administrarea
afacerilor magazinelor care comercializează
cu amănuntul plante, uleiuri, extracte, esențe
vegetale, precum și alte produse care conțin
plante, uleiuri, extracte, esențe vegetale.

───────

(210) M 2020 04973
(151) 17/07/2020
(732) REMARKT MAGAZINE S.R.L.,

STR. MOLIERE NR. 12-14, ET. 1,
AP. 3, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Alese din TIMIȘ

(531) Clasificare Viena:
29.01.05; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
05.13.01; 25.01.05

(591) Culori revendicate:violet (Pantone 7678
C), negru (Pantone black 6C),

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
inclusiv serviciide vânzare cu amănuntul în
hypermarket/supermarket/market/outlet store.

───────

(210) M 2020 04974
(151) 17/07/2020
(732) SC TC DEALS SRL , STR.

MUZEULUI, CAMERA 5
MANSARDĂ, BL. 2, AP. 1,
JUDEŢUL GORJ , BUMBEŞTI-JIU,
215100, GORJ, ROMANIA

(540)
TARTEK

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

9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
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sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat
sub apă pentru înot subacvatic, extinctoare,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, dispozitive de
navigație gps, software pentru sisteme de
navigație gps, senzori giroscopici care folosesc
funcții GPS, aparate de sistem de poziționare
globală [gps], transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (GPS), receptoare pentru
sisteme de poziționare globală (GPS), software
informatic pentru sisteme de poziționare globală
(GPS), radiouri, radiobalize, radiotelefoane,
radiogoniometre, radiocasetofoane, pagere
radio, balize radio, relee radio, ecosonde radio,
transmițătoare radio, antene radio, receptoare
radio, radiouri mobile, stații radio cb, stații
de radio portative, relee pentru stații radio
și tv, amplificatoare pentru stații radio și tv,
aparatură de radiocomunicații cu un singur
canal pentru stații fixe, comutatoare emisie-
recepție, dispozitive de emisie-recepție ethernet,
aparate personale de emisie-recepție, aparate
optice de emisie-recepție, dispozitive de emisie-
recepție prin satelit, aparate de emisie-recepție
cu porturi multiple, software pentru diagnoză
și depanare, software de diagnoză la distanță,
unități de stocare (SSD), stocare în rețea
(NAS), medii de stocare digitale, mijloace
de stocare electronice, suporturi de stocare
a datelor, dispozitive cu memorie pentru
stocare, aparate de stocare a electricității,
suporturi de stocare analogice goale,
software pentru stocare digitală distribuită,
camere video de supraveghere, aparate de
supraveghere vizuală, sisteme de supraveghere
video, busole magnetice pentru supraveghere,

aparate electronice de supraveghere, aparate
electrice de supraveghere, aparate pentru
supraveghere de securitate, roboți pentru
supraveghere de securitate, aparate pentru
supravegherea țintei (electronice), aparate
pentru supravegherea țintei (optice), aparate
pentru supravegherea țintei (satelit), aparate
pentru supravegherea țintei (electrice), aparate
pentru supravegherea țintei (telescopice),
aparate de control de supraveghere (electrice),
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, software de învățare automată
pentru supraveghere, software de inteligență
artificială pentru supraveghere, dispozitive
pentru ascultarea și supravegherea bebelușilor,
camere video adaptate în scop de supraveghere,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebeluși, camere de monitorizare în rețea
pentru supraveghere, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, software
pentru supravegherea de articole electronice
(EAS), ceasuri inteligente, telefoane, telefoane
celulare, telefoane mobile, telefoane portabile,
telefoane digitale, telefoane inteligente,
telefoane cu internet, telefoane prin satelit,
telefoane de mașină, huse pentru telefoane,
adaptoare pentru telefoane, telefoane celulare
digitale, căști pentru telefoane, conectoare
pentru telefoane, baterii pentru telefoane,
telefoane de conferință, tastaturi pentru
telefoane mobile, telefoane cu bandă triplă ,
etuiuri pentru telefoane mobile, căști pentru
telefoane mobile, programe pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane mobile, software pentru
telefoane mobile, baterii pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, fețe pentru telefoane celulare,
etuiuri pentru telefoanele celulare, telefoane
mobile folosite în vehicule, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, telefoane alimentate cu
energie solară, dispozitive mâini libere pentru
telefoane, joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, dopuri antipraf pentru telefoane
celulare, memorii externe pentru telefoane
celulare, aplicații software pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane (special adaptate),
prize de extensie pentru telefoane, cabluri usb
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, imagini grafice descărcabile



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
17/07/2020-19/07/2020

pentru telefoane mobile, carcase impermeabile
pentru
telefoane inteligente, huse din piele pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, stații de andocare pentru
telefoane inteligente.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
asistență în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor
comerciale ale unei firme industriale sau
comerciale, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, transcrierea comunicărilor (lucrări
de birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente.

───────

(210) M 2020 04975
(151) 17/07/2020
(732) GULHAN GALIP, ȘOSEAUA

PRINCIPALĂ NR. 14, INTRAREA
NESSLI, JUD. GIURGIU, ADUNAȚII
COPĂCENI, 087005, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

BEYLER

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 26.02.07; 26.11.03; 26.11.07

(591) Culori revendicate:galben (Pantone 102
C), verde (Pantone 360), roșu (Pantone
193 C)

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, construcții transportabile metalice,
mici articole de fierărie, containere metalice
pentru depozitare sau
transport, seifuri.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2020 04976
(151) 17/07/2020
(732) RAUL MARIUS TESAN, STR.

PETRE ISPIRESCU NR. 2,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
PROBABIL CEA MAI BUNA

INGHETATA DIN ORAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Înghețată.
39. Transport, ambalarea și livrarea mărfurilor.

───────

(210) M 2020 04977
(151) 17/07/2020
(732) VEOLIA APA SERVICII S.R.L.,

STR. PROFESORILOR NR.
2, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VEOSAFE MASK
a VEOLIA solution

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03
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(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485
C), gri (Pantone Cool Gray 11 C)

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

1. Regruparea în avantajul terţilor a măștilor
de protecție (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.
9. Măști de protecție, măști de protecție
respiratorie pentru purificarea aerului, măști de
protecție pentru muncitori.

───────

(210) M 2020 04978
(151) 17/07/2020
(732) Municipiul Suceava, B-DUL 1

MAI, NR 5A, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Cu inima deschisă

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

35. Administrare în materie de activități de
marketing.

───────

(210) M 2020 04979
(151) 17/07/2020
(732) CISIMA INVEST SRL, STR.

BRANULUI NR. 32B, JUDETUL
BRASOV, ZĂRNEȘTI, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

LOCUL DE VIS IMOB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 07.03.11; 05.01.07;
01.03.01

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 04980
(151) 17/07/2020
(732) OPTIMAL GENERAL BUSINESS

S.R.L., STR. 11 NR. 21, SAT
VLADIMIRESCU, JUDETUL ARAD,
COM. VLADIMIRESCU, ARAD,
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)

ServiFy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, aplicații
software, descărcabile, aplicație software pentru
servicii de cloud computing, aplicații software,
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descărcabile pentru servicii de rețele sociale prin
internet.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
proiectare de software, dezvoltare software,
programare și implementare, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software, întreținere de software de prelucrare a
datelor.

───────

(210) M 2020 04981
(151) 17/07/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINETUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINITA DOINA, STR.
GHERGHIŢEI, NR.1, BL.94B,
SC.B, AP.76, SECTORUL 2, O.P.
NR.11, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SpasmoRapid

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, agenți de activare a funcțiilor celulare
de uz medical, agenți detoxifianți pe bază
de plante, analgezice, antibiotice, antioxidanți,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
cardiotonice, capsule decongestionante,
colagen de uz medical, compoziții din
plante medicinale de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante și din ierburi de uz medical, farmaceutice

injectabile, geluri antiinflamatoare, loțiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
și microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale,
și vitamine, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate din
plante de uz medical, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea
dezechilibrelor chimice, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice .pentru tratarea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, preparate multivitaminice, preparate
pe bază de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru calmarea durerii, preparate și
substanțe cu minerale de uz medical, preparate
și substanțe farmaceutice cu proprietăți
analgezice, preparate și substanțe farmaceutice
cu proprietăți antiinflamatoare, preparate și
substanțe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale și farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice
și a rezistenței, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase, unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale.
35. servicii de achiziție, cumpărare și vânzare
pentru terți, servicii de administrare comercială,
servicii oferite de un lanț de magazine , achiziție
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi,
servicii de desfacere, servicii de agenție
de import-export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-
gross și en-detail, prezentarea, difuzarea și
distribuirea materialelor de orice tip și pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eșantioane,
prin corespondență, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
rețea computerizată sau prin alte mijloace
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de comunicații, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terți, servicii de achiziție pentru
terți, achiziție de bunuri și servicii pentru terți,
distribuire de materiale publicitare , informații
și sfaturi comerciale pentru consumatori, licențe
de servicii și produse pentru terți, organizare
de expoziții, târguri, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicitate prin orice mijloace,
publicitate on-line într-o rețea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăți de
produse (cu excepția transportului) permițând
în mod convenabil consumatorilor să vadă și
să cumpere, în magazine, lanț de magazine, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, ori pe bază de comandă prin
poștă, internet sau prin alte mijloace de
comunicații, strângerea la un loc a produselor,
în beneficiul terților, pe internet, într-un mall
de tip virtual, prin intermediul mijloacelor de
telecomunicații, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de intermediere comercială / intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane , licențe
de servicii si produse pentru terti, servicii
de intermediere comercială , asistență în
conducerea și managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanță comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale , publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en- gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătății, toate aceste servicii și
pentru produsele enumerate în clasa 5.

───────

(210) M 2020 04982
(151) 17/07/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
OP 11, BUCURESTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BronchoTUS Sinos

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.01

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, agenți de activare a funcțiilor celulare
de uz medical, agenți detoxifianți pe bază
de plante, analgezice, antibiotice, antioxidanți,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
cardiotonice, capsule decongestionante,
colagen de uz medical, compoziții din
plante medicinale de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante și din ierburi de uz medical, farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loțiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
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preparate care asigură organismului vitaminele
și microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale,
și vitamine, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate din
plante de uz medical, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea
dezechilibrelor chimice, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice .pentru tratarea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, preparate multivitaminice, preparate
pe bază de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru calmarea durerii, preparate și
substanțe cu minerale de uz medical, preparate
și substanțe farmaceutice cu proprietăți
analgezice, preparate și substanțe farmaceutice
cu proprietăți antiinflamatoare, preparate și
substanțe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale și farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice
și a rezistenței, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase, unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale.
35. Servicii de achiziție, cumpărare și vânzare
pentru terți, servicii de administrare comercială,
servicii oferite de un lanț de magazine , achiziție
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi,
servicii de desfacere, servicii de agenție
de import-export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-
gross și en-detail, prezentarea, difuzarea și
distribuirea materialelor de orice tip și pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eșantioane,
prin corespondență, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
rețea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicații, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terți, servicii de achiziție pentru
terți, achiziție de bunuri și servicii pentru terți,
distribuire de materiale publicitare , informații

și sfaturi comerciale pentru consumatori, licențe
de servicii și produse pentru terți, organizare
de expoziții, târguri, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicitate prin orice mijloace,
publicitate on-line într-o rețea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăți de
produse (cu excepția transportului) permițând
în mod convenabil consumatorilor să vadă și
să cumpere, în magazine, lanț de magazine, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, ori pe bază de comandă prin
poștă, internet sau prin alte mijloace de
comunicații, strângerea la un loc a produselor,
în beneficiul terților, pe internet, într-un mall
de tip virtual, prin intermediul mijloacelor de
telecomunicații, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de intermediere comercială / intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane , licențe
de servicii si produse pentru terti, servicii
de intermediere comercială , asistență în
conducerea și managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanță comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale , publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en- gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătății, toate aceste servicii și
pentru produsele enumerate în clasa 5.

───────

(210) M 2020 04983
(151) 17/07/2020
(732) Municipiul Suceava, B-DUL 1

MAI, NR 5, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Orașul Cetății de Scaun

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Administrare în materie de activități de
marketing.

───────

(210) M 2020 04984
(151) 17/07/2020
(732) EVOLUTION PREST SYSTEMS

S.R.L., BD. 1 DECEMBRIE 1918
NR. 20, BL. 2T, SC. 1, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032463,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, SC. 2, ET. 2,
AP. 4, SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DUALMOTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

12. Trotinete (vehicule), inclusiv trotinete
electrice, scutere, inclusiv scutere electrice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata, prin magazine, inclusiv magazine
online, a trotinetelor electrice, scuterelor
electrice şi părţilor componente ale acestora,
servicii de comenzi online ale trotinetelor
electrice, scuterelor electrice şi componentelor
acestora.

───────

(210) M 2020 04985
(151) 17/07/2020
(732) EVOLUTION PREST SYSTEMS

S.R.L., BD. 1 DECEMBRIE 1918
NR. 20, BL. 2T, SC. 1, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032463,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, SC. 2, ET. 2,
AP. 4, SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SPEEDXMAN

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

12. Trotinete (vehicule), inclusiv trotinete
electrice, scutere, inclusiv scutere electrice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata, prin magazine, inclusiv magazine
online, a trotinetelor electrice, scuterelor
electrice şi părţilor componente ale acestora,
servicii de comenzi online ale trotinetelor
electrice, scuterelor electrice şi componentelor
acestora.

───────
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(210) M 2020 04986
(151) 17/07/2020
(732) S.C. ELIXIR MANUFACTURA

S.R.L., STR. CULMEI NR. 18,
AP. 20, JUDEŢ HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)

TRANSYLVANIAN ElixiR

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 11.03.02; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice din fructe,
băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice care conțin fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul si ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice, băuturi alcoolice
cu excepţia berii, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice spirtoase,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
aperitiv, bitter, băuturi alcoolice de tip bitter,
Băuturi alcoolice care conțin fructe.

───────

(210) M 2020 04987
(151) 17/07/2020
(732) MOL MAGYAR OLAJ- ÉS

GÁZIPARI NYILVÁNOSAN
MÜKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,
OKTOBER HUSZONHARMADIKA
U. 18, BUDAPESTA, 1117,
UNGARIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MOL DRIVE

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

16. Periodice tipărite, reviste, reviste (periodice),
reviste gratuite.

───────

(210) M 2020 04988
(151) 17/07/2020
(732) MOL MAGYAR OLAJ- ÉS

GÁZIPARI NYILVÁNOSAN
MÜKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,
OKTOBER HUSZONHARMADIKA
U. 18, BUDAPESTA, 1117,
UNGARIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DRIVE

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

16. Periodice tipărite, reviste, reviste (periodice),
reviste gratuite.

───────
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(210) M 2020 04989
(151) 17/07/2020
(732) S.C. ATLANTIC TRAVELS S.R.L,

STR. TRACTORULUI NR. 14,
CAMERA 2 ŞI 4, ET. 1, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Seviș DIN
MĂRGINIMEA SIBIULUI

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.04.02; 05.05.20

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

clase:
29. Ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, smântână (produse lactate),
produse lactate tartinabile, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de produse
lactate, brânză topită, brânză alba, brânză
tartinabilă, brânză scursă, brânză prelucrată,
creme de brânză, brânză cu mucegai, brânză
albă moale, brânză cu ierburi, amestecuri de
brânză, unt, iaurt, iaurturi cremoase, iaurt de bă
ut, iaurturi cu gust de fructe.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul în legătură
cu produse lactate, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, smântână (produse lactate),
produse lactate tartinabile, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de produse
lactate, brânză topită, brânză alba, brânză
tartinabilă, brânză scursă, brânză prelucrată,
creme de brânză, brânză cu mucegai, brânză
albă moale, brânză cu ierburi, amestecuri de
brânză, unt, iaurt, iaurturi cremoase, iaurt de
băut, iaurturi cu gust de fructe.

───────

(210) M 2020 04990
(151) 17/07/2020
(732) S.C. NATURAL FRESH

PRODUCTS S.R.L, BDUL
AVIATORILOR NR. 23, SUBSOL,
SECTOR 1 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Lary

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13;
05.03.13; 05.03.14; 05.07.11

(591) Culori revendicate:verde, negru,
portocaliu

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

30. Făină şi preparate din cereale, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
acadele (dulciuri), bomboane (dulciuri), tablete
(dulciuri), baton dulce (dulciuri), dulciuri din
ciocolată, dulciuri glazurate cu caramel,
dulciuri de mestecat (nemedicinale), biscuiţi,
napolitane..
32. Ape minerale şi gazoase băuturi din fructe
şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor, apă
tonică, sucuri carbogazoase, sucuri de fructe
organice, sucuri de fructe gazoase, băuturi din
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fructe și sucuri de fructe, concentrate de sucuri
de fructe, amestec de sucuri de fructe, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice), apă
plată.
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
referitoare la dulciuri, făină şi preparate din
cereale, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi
şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, acadele (dulciuri),
bomboane (dulciuri), tablete (dulciuri), baton
dulce (dulciuri), dulciuri din ciocolată, dulciuri
glazurate cu caramel, dulciuri de mestecat
(nemedicinale), biscuiţi, napolitane, servicii de
vânzare cu ridicata şi amănuntul referitoare la
ape minerale şi gazoase băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, apă tonică,
sucuri carbogazoase, sucuri de fructe organice,
sucuri de fructe gazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, concentrate de sucuri de
fructe, amestec de sucuri de fructe, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice), apă
plată.

───────

(210) M 2020 04991
(151) 17/07/2020
(732) NINODOM ONLINE SRL, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR 219, JUD.
BRĂILA, BRĂILA, 810198, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
LittleDomi

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

5. Produse şi articole pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate chimice pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, pesticide de uz casnic,
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.

8. Aparate de ras, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, instrumente manuale de urgență și
salvare, arme ascuțite și contondente, scule și
instrumente de mână acționate manual, cuțite,
furculițe și linguri, arme albe, cu excepția armelor
de foc, aparate de ras.
9. Aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare ştiinţifică
şi de laborator, aparate şi simulatoare
educaţionale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare şi control, dispozitive
electrice ştiinţifice şi de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori şi
dispozitive de corecţie, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcţionare şi
creare hărţi, dispozitive pentru siguranţă,
securitate, protecţie şi de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informaţiei, audio-
vizuale, multimedia şi fotografice, echipament
pentru scufundări, magneţi, aparate electrice
de măsurare, tastaturi de calculator, căşti,
camere de filmat, suporturi pentru aparate
fotografice, filtre pentru raze ultraviolete,
pentru fotografie, lanterne pentru utilizare în
fotografie, încărcătoare de baterii, smartphone-
uri, mouse pentru computer, dispozitive
de sistem de poziționare globală (GPS),
aparate și instrumente pentru cântărire,
benzi inteligente (smartbands), filtre pentru
lentile (pentru camere de fotografiat), aparate
şi instrumente utilizate în ştiinţă, nautică,
topografie, fotografie, cinematografie, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), salvare şi învăţare, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, camere
video de supraveghere, camere video adaptate
în scop de supraveghere, camere de
monitorizare în reţea pentru supraveghere,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluşi, dispozitive pentru ascultarea şi
supravegherea bebeluşilor, alarme la aparatele
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de supraveghere pentru bebeluşi, mecanisme
pentru aparate cu preplată, extinctoare, ceasuri
inteligente, telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, camere video de securitate,
aparate holografice de securitate, aparate de
avertizare de securitate, aparate de securitate
pentru lifturi, aparate pentru supraveghere
de securitate, tastaturi pentru alarme de
securitate, tablouri de comandă pentru alarme
de securitate, sisteme de alarmă de securitate
(altele decât cele pentru vehicule), software
pentru controlul sistemelor de mediu, de
acces şi de securitate pentru clădiri, brăţări
conectate (instrumente de măsură), brăţări de
identificare codate electronic, brăţări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, brăţări inteligente, case de marcat
electronice, programe informatice folosite cu
sistemele electronice pentru case de marcat,
aplicaţii de calculator pentru comanda conducerii
automate de maşini, aplicaţii de calculator pentru
navigaţia audiovideo a maşinii, software de
calculator pentru comanda de la distanţă a
maşinilor şi echipamentelor de birou, aplicaţii de
calculator pentru comanda parcării automate a
maşinilor, aplicaţii de calculator pentru comenzi
auto, aplicaţii de calculator pentru aparate de
navigaţie pentru vehicule, aplicaţii de calculator
pentru parcarea automata a vehiculelor, aplicaţii
de calculator pentru comanda conducerii
automate de vehicule, software pentru aplicaţii
de calculator destinat utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicaţiilor multimedia, software pentru aplicaţii
de calculator cu jocuri şi jocuri de noroc, software
de calculator pentru controlul şi gestionarea
accesului la aplicaţiile serverului, software de
calculator pentru integrarea aplicaţiilor şi a
bazelor de date, software de aplicaţii de
calculator pentru transmisia continua de conţinut
media audiovizual pe internet, software de
calculator pentru aplicaţii mobile care permit
interacţiunea şi interfaţă dintre vehicule şi
dispozitive mobile, dispozitive de măsurare,
dispozitive de măsurare a concentraţiei,
dispozitive de măsurare a rezistenţei, dispozitive
de măsurare a radiaţiilor, dispozitive electronice
de măsurare a distanţei, dispozitive de măsurare
a diametrului de cablu, huse cu clapetă pentru
smartphone-uri, aparate pentru înregistrarea
imaginilor, aparate pentru înregistrarea
distanţelor, aparate pentru înregistrarea timpului,
aparate pentru înregistrarea sunetelor, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
pentru înregistrări audio-video, aparate pentru
înregistrarea datelor, aparate de înregistrare
pentru telefon, aparate electronice pentru

înregistrarea scorului, aparate electrice pentru
înregistrarea scorului, aparate electronice pentru
înregistrarea vitezei, aparate de înregistrarea
pentru discuri video, aparate de înregistrarea
video pentru maşina, aparate de înregistrare
pentru benzi audio, aparate de înregistrare video
pentru vehicule, aparate pentru v timpului si a
datei, aparate electronice pentru înregistrarea
dioxidului de carbon (altele decât cele pentru
uz medical), membrane acustice utilizate la
aparate pentru înregistrarea sau reproducerea
sunetului, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, aplicaţii de calculator
pentru comanda parcării automate a maşinilor,
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și de
stocare fără conținut, mecanisme pentru aparate
cu preplată, dispozitive de calculat, calculatoare
și dispozitive periferice de calculator, costume
de scafandru, măști pentru scafandri, tampoane
de urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, mănuși de scafandru,
aparate de respirat sub apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre,
ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice
şi de asistenţă adaptate pentru persoanele
cu handicap, aparate de masaj, aparate,
dispozitive şi articole pentru sugari, aparate,
dispozitive şi articole pentru activitate sexuală,
aparate, dispozitive şi articole pentru alăptarea
bebeluşilor, aparate, dispozitive şi articole pentru
activitatea sexuală, pompe de sân, pompe de
sân pentru mamele care alăptează, dispozitive
de măsurare a pulsului prin biorezonanţă,
dispozitive de măsurare de uz medical,
dispozitive pentru măsurarea nivelului de
glucoza din sânge, dispozitive electronice pentru
măsurarea tensiunii arteriale (de uz medical),
dispozitive de măsurare a indicelui de masă
corporală (IMC) de uz medical, dispozitive pentru
monitorizarea dioxidului de carbon, folosite la
măsurarea nivelului expirat de către pacienţi,
jucării erotice, jucării care zornăie cu inele pentru
dentiţie incorporate, echipament chirurgical şi de
tratare a rănilor, ace de acupunctură, aparate
automate pentru separarea sângelui, aparate
folosite în termoterapie, aparate gonflabile
de compresie a membrelor, aparate pentru
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aerosoli de uz medical, aparate pentru ajutor
terapeutic în vorbire, aparate pentru ameliorarea
dificultăţilor de respiraţie, aparate medicale
pentru tratamentul afecţiunilor respiratorii,
aparate medicale pentru tratamente cutanate
cu folosirea laserului, aparate medicale pentru
repararea discurilor intervertebrale, aparate
medicale pentru calmarea durerii, aparate
(medicale) pentru extragerea oxigenului din
atmosferă, aparate de încălzit (pentru uz
medical), aparate fiziologice de uz medical,
aparate de umidificare pentru uz medical,
aparate de tracţiune (de uz medical), aparate
de termoterapie de uz medical, aparate de
terapie electromagnetică de înaltă frecvenţă,
aparate de hidroterapie de uz medical, aparate
de fixare a oaselor, aparate de electrostimulare
musculară de uz medical, aparate de aspirare
de uz medical, aparate cu infraroşii folosite
în scop curativ, aparate pentru radioterapie,
aparate pentru producerea ultrasunetelor, de uz
medical, aparate pentru producerea oxigenului
pentru uz medical, aparate pentru tratarea
celulitei, aparate pentru tratarea dificultăţilor
respiratorii, aparate pentru terapie galvanică,
aparate pentru terapia cu ultrasunete, aparate
pentru stimularea punctelor de acupunctură,
aparate pentru stimularea electrică a grupelor
de muşchi, atele gipsate, aparate şi
instrumente medicale, aparatură pentru terapie
electrostatică, aplicatoare de bandaje, articole
vestimentare de compresie pentru tratamente
medicale, aspiratoare nazale, aspiratoare pentru
mucozităţi, atele (de susţinere) de uz medical,
autoclave de uz medical, bandaje adezive
(suspensoare), bandaje anatomice de suport,
bandaje compresive (elastice sau de susţinere),
bandaje cu atele pentru aplicarea ghipsului,
bandaje de contenţie pentru aplicarea atelelor,
bandaje de răcire pentru uz medical, bandaje
de suport de uz medical, bandaje de susţinere
elastice, bandaje de susţinere pentru articulaţii,
bandaje de susţinere pentru corpul uman,
bandaje de susţinere pentru sport, bandaje de
susţinere pentru utilizare în atletism, bandaje
de susţinere terapeutice, bandaje de uz
ortopedic, bandaje elastice, bandaje elastice
care conţin compuşi ai cuprului, bandaje elastice
de compresie, de uz chirurgical, bandaje
elastice de compresie, de uz medical, bandaje
herniare, bandaje pentru picior (de susţinere),
bandaje neelastice (de susţinere), benzi pentru
acupresură, bandaje suspensoare de uz
medical, brăţări antireumatismale, brăţări de uz
medical, centuri abdominale (de uz medical),
ciorapi elastici (chirurgie), ciorapi elastici de uz
medical, ciorapi pentru varice, cleme de bandaje,
curele de strângere, comprese abdominale,

cleşti pentru unghii, de uz medical, echipamente
electromedicale pentru tratamente de tonifiere,
echipamente electromedicale pentru tratamente
de slăbire, epilatoare medicale portabile,
inele antireumatismale, inele biomagnetice
de uz terapeutic sau medical, inhalatoare,
măşti faciale terapeutice, materiale pentru
bandajare (elastice), materiale pentru bandaj
(de susţinere), magneţi de uz terapeutic,
perniţe termice pentru tratament terapeutic,
perne termice (perniţe), neelectrice, folosite
în scopuri medicale, orteze pentru încheietura
mâinii, de uz medical, orteze medicale,
suporturi elastice pentru încheietură, suporturi
elastice pentru gleznă, suporturi elastice pentru
genunchi, suporturi pentru epicondilită laterală
a cotului, suporturi elastice pentru cot, suporturi
de umăr, pentru uz medical, stimulatoare
electronice pentru uz medical, aparate de
antrenare a mâinilor, de uz terapeutic, aparate
de electrostimulare utilizate în tratamentul
terapeutic, aparate de exerciţii (extensoare)
pentru terapie medicală, aparate de exerciţii
de uz terapeutic, aparate de masaj profund
cu căldură, aparate de simulare de exerciţii
pentru scopuri medicale, aparate de terapie
respiratorie, aparate electrice pentru terapie cu
frecvenţe joase, aparate de antrenament cu
greutăţi adaptate pentru uz medical, aparate
electronice de stimulare pentru fizioterapie,
aparate pentru recuperare fizică, pentru uz
medical, aparate de masaj pentru spate,
aparate de masaj, electrice sau neelectrice,
aparate electrice de masaj de uz personal,
aparate electrice pentru masaje estetice, aparate
pentru masaje estetice, aparate pentru terapia
prin acupresiune, dispozitive pentru masajul
corporal, aparate terapeutice cu dispozitive de
masaj, instrumente de masaj manual, mănuşi
pentru masaj, aparate pentru vibromasaj,
pernuţe de masaj termal, paturi de masaj
de uz medical, dispozitive pentru protecţia
auzului, aparate ortopedice, atele ortopedice,
atele pentru degete, bandaje de formă
triunghiulară (pentru susţinere), bandaje din
gips pentru uz ortopedic, bandaje ortopedice,
bandaje ortopedice pentru articulaţii, bandaje
ortopedice de susţinere, bandaje ortopedice
pentru genunchi, bandaje pentru articulaţii,
dispozitive ortopedice de fixare, cârje, corsete
pentru uz terapeutic, corsete de uz medical,
ciorapi ortopedici, centuri pentru uz ortopedic,
centuri pentru hernii abdominale, centuri
lombare, brăţări pentru fixarea articulaţiilor,
branturi pentru tratamentul corectiv al afecţiunilor
membrelor inferioare, branturi pentru pantofi,
de uz ortopedic, perne ortopedice, încălţăminte
ortopedica, orteze suport pentru degetele de
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la picioare, orteze pentru corectarea degetelor
de la picioare, orteze, ghete pentru exerciţii
(încălţăminte ortopedică), hamuri ortopedice,
talonete de uz ortopedic, suporturi de compresie
ortopedice, suporturi arcuite pentru pantofi
ortopedici, separatoare pentru degetele de
la picioare de uz ortopedic, tălpi ortopedice,
îmbrăcăminte medicala, biberoane, dispozive
de închidere pentru biberoane, inele pentru
erupţia dentară, suzete de uz pediatric, suzete
pentru nou-născuţi, tetine de biberon, tetine,
instrumente ajutătoare pentru sex, mobilier
medical si paturi, echipament pentru deplasarea
pacienţilor, echipament pentru kinetoterapie.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit si articole pentru
masa, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi
lingurilor, piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia
pensulelor, materiale pentru perii, articole de
curăţare, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu excepţia sticlei pentru construcţii, sticlărie,
porţelan şi lut, pensule de uz cosmetic,
ustensile cosmetice şi de toaletă, pensule
pentru contur de ochi, bureţei pentru machiaj,
bureţi de faţă pentru aplicarea machiajului,
aplicatoare cosmetice, perii cosmetice, bureţi
cosmetici, cosmetice (ustensile), aplicatoare
pentru cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
distribuitoare (recipiente) pentru cosmetice,
suporturi pentru cosmetice, perii de toaletă, truse
de toaletă cu conţinut, bureţi de toaletă, ustensile
de toaletă, suporturi pentru perii de toaletă,
ustensile cosmetice şi de toaletă, articole de baie
şi anume: bureţi de baie, căzi de baie gonflabile
pentru bebeluşi, căzi de baie pentru bebeluşi,
găleţi de plastic pentru depozitarea jucăriilor de
baie, inele pentru prosoape (accesorii de baie),
perii de baie, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, suporturi pentru căzi de baie
portabile pentru bebeluşi, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic,
textile și înlocuitori de textile, lenjerie de casă,
perdele din materiale textile sau plastice.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun, jucării, fluiere (jucării),

jucării zornăitoare, jucării gonflabile, titireze
(jucării), vehicule (jucării), păpuşi (jucării), jucării
vorbitoare, jucării umplute, pistoale (jucării),
jucării muzicale, jucării electronice, jucării
balansoar, drone (jucării), jucării flexibile, jucării
inteligente, capse detonante (jucării), jucării
modulare, jucării acţionate mecanic, jucării
electronice didactice, jucării cu baterii, jucării din
ţesături, jucării cu puşculiţe, jucării din pânză,
jucării de tras, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluşi, machete auto (jucării), jucării de baie,
perne umplute (jucării), jucării pentru cadă,
jucării pentru animale, jucării pentru pisici, jucării
electronice teleghidate, jucării cu radiocomandă,
jucării de construit, jucării pentru câini, jucării
din metal, jucării de împins, puzzle-uri (jucării),
jucării mobile suspendate, jucării din plastic,
jucării cu apă, seturi de jucării, jucării cu resorturi,
jucării de pluş, căluţi-balansoar (jucării), jucării
din cauciuc, jucării pentru boxat, jucării pentru
apă, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării cu balansare, jucării din
lemn, jucării pentru păsări, jucării de călărit,
telecomenzi pentru jucării, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, titireze ca
jucării, jucării de nisip, jucării de desenat, jucării
cu roţi, jucării de exterior, jucării cu cheiţă,
jucării mobile de agăţat pentru pătuţ (jucării),
jucării nemotorizate pentru călărit, jucării care
fac zgomot, jucării pentru copii mici, blocuri
de asamblare (jucării), elemente de construcţii
(jucării), machete de maşini (jucării), jucării
utilizate in piscine, machete de structuri (jucării),
machete de animale (jucării), jucării gonflabile
de baie, jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
cu aerosoli (jucării), machete de clădiri (jucării),
avioane cu catapultă (jucării), jucării de acţiune
electronice, baloane de săpun (jucării), jucării
gonflabile pentru piscină, jucării zburătoare cu
telecomandă, jucării comercializate la set, jucării
gonflabile de călărit, jucării electrice de acţiune,
capse pentru pistoale (jucării), figurine de
acţiune (jucării), jucării legate de magie, jucării
acţionate prin manetă, blocuri de construcţie
(jucării), jucării care se suprapun, jucării din pluş
inteligente, covoraşe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), jucării de acţiune cu baterii,
dispozitive de făcut zgomot (jucării), pistoale
cu aer comprimat (jucării), jucării adaptate
pentru activităţi educative, triciclete pentru copii
mici (jucării), jucării cu cheiţa (din metal),
jucării cu cheiţă (din plastic), jucării pentru
cărucioare de copii, machete sub formă de
jucării, articole de îmbrăcăminte pentru jucării,
jucării pentru animale de companie, jucării din
plastic pentru baie, jucării pentru groapa cu nisip,
jucării pentru lada cu nisip, jucării robot care
se transformă, bastoane luminoase cu leduri
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(jucării), jucării gonflabile din cauciuc subţire,
mese multifuncţionale pentru copii (jucării),
covoare de joaca puzzle (jucării), jucării fantezie
sonore pentru petreceri, jucării de plus umplute
cu boabe, machete de maşini (jucării sau
jocuri), jucării-centru de activităţi pentru copii,
jucării gonflabile sub forma de bărci, jucării
acţionate prin învârtirea unei cheiţe, jucării cu
activităţi multiple pentru bebeluşi, jucării cu roti
acţionate prin pedale, piscine gonflabile pentru
activităţi recreative (jucării), jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, xilofoane
sub forma de jucării muzicale, jucării sub formă
de puzzle-uri, maşini pentru jocuri de pinball
(jucării), jucării, jocuri şi articole de joacă, jucării
de construit care se îmbină, cuburi de construit
magnetice fiind jucării, machete de jucării sub
forma de maşini, seturi de jucării cu unelte de
tâmplărie, jucării de construcţii din mai multe
părţi, jucării din pluş, sub forma de elani, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), jucării
sub forma de imitaţii de alimente, jucării cu
telecomandă sub forma de vehicule, vehicule
cu patru roţi pentru copii (jucării), jucării de
prindere pentru pătuţuri de sugari, machete de
plastic sub forma de jucării, imitaţii de oase
ca jucării pentru câini, jucării artizanale vândute
sub forma de kit, jucării flexibile care produc
sunete prin strângere, jucării prezentate într-
un calendar de advent, jucării de plus cu
păturică de consolare, jucării pentru traducerea
sentimentelor animalelor de companie, saltele
de joc cu jucării pentru copii mici, cuburi de
construcţii care pot fi îmbinate (jucării), jucării
flexibile (care pot fi strânse în mână), figurine
de acţiune (jucării sau articole de joacă), jucării
puse în vânzare sub forma de seturi, jucării
pentru animale de companie confecţionate din
frânghie, jucării pentru animale de companie
conţinând iarba-mâţei, jocuri portabile şi jucării
cu funcţii de telecomunicaţii, imitaţii de articole
de toaletă sub forma de jucării, jucării care
se mişcă acţionate prin învârtirea unei cheiţe,
imitaţii de preparate de toaletă sub forma de
jucării, machete sub formă de jucării pentru
terenuri de fotbal, jucării care imită obiecte
folosite de adulţi în activităţile cotidiene, machete
în miniatură de maşini (jucării sau articole de
joacă), covoraşe de joacă destinate utilizării cu
maşini de jucărie (jucării), jucării sub forma de
săculeţi cu boabe de fasole (otedama), articole
de petrecere sub forma de jucării de dimensiuni
mici, mingi care se pot deforma uşor sub forma
de jucării, avioane din spumă care se lansează
cu mâna sub forma de jucării, jocuri, jucării și
articole pentru joacă, aparate pentru jocuri video,
telecomenzi pentru jucării zburătoare.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, publicitate,
administraţie comercială, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbăcăminte şi accesorii pentru îmbăcăminte,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare şi produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curăţare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decoraţiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de protecţie acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genţi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente pentru terapie
fizică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu instrumente de igiena pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poştă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de par, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genţi de mână, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igiena
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pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice şi de
înfrumuseţare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sanitare, servicii de
comenzi online, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătura cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătura
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălţăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalaţii sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electrice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curăţenie, servicii de comerţ cu
amănuntul în magazine de covoare.

───────

(210) M 2020 04992
(151) 17/07/2020
(732) MEDICRIS SRL, STR. MIHAI

VITEAZUL NR.14, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410095, BIHOR,
ROMANIA

(540)

CENTRU DE
RECUPERARE ReHUB

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 05.05.20

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

clase:
44. Servicii ale clinicilor medicale.

───────

(210) M 2020 04993
(151) 17/07/2020
(732) ELECTRO SET S.R.L., BDUL

MIHAI VITEAZU NR. 123, JUD.
SALAJ, MUNICIPIUL ZALĂU,
SĂLAJ, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTORUL 5,
BUCURESTI, 050726
, .,

(540)

electro SET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12;
26.04.18

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#4dc4cc), alb (HEX #ffffff)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători, mănu
și de scafandru, aparate de respirat sub apă
pentru înot subacvatic, extinctoare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
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 04994
(151) 17/07/2020
(732) TARNITA FOREST LAKE SRL,

STR. ANDREI MURESANU NR. 29,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TARNIŢA FOREST LAKE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 05.01.01;
05.01.10; 01.15.14; 01.15.24

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

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

39. Transport, organizarea de călătorii.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04995
(151) 17/07/2020
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA,
STR. MIRON COSTIN NR. 2,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

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

9. Software pentru jocuri, programe de jocuri
video, programe descărcabile pentru jocuri
electronice, programe pentru jocuri video
interactive, software pentru dezvoltare de
jocuri, programe de jocuri video descărcabile,
programe pentru jocuri pe computer, programe
pentru jocuri pe calculator, software pentru
jocuri folosit împreună cu consolele de jocuri
video, programe de jocuri interactive multimedia,
publicații electronice descărcabile referitoare
la jocuri și jocuri de noroc, software pentru
administrarea de jocuri și jocuri de noroc
online, software pentru jocuri video pe calculator,
software pentru jocuri de realitate virtuală,
software pentru jocuri de calculator, înregistrat,
programe de jocuri interactive de calculator,
software pentru jocuri video de calculator,
software de calculator care permite jucarea
de jocuri, programe pentru jocuri de calculator
(software de calculator), software de jocuri
electronice pentru dispozitive fără fir, programe
informatice pentru jocuri video și de calculator,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru
jocuri pe calculator, fișiere digitale (podcast),
cărți digitale pentru descărcare de pe
internet, aparate digitale de redare de benzi
audio, dispozitive pentru streaming-ul de
suporturi digitale, hardware de calculator pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
software pentru organizarea și vizualizarea de
imagini digitale și fotografii, software interactiv
multimedia pentru a juca jocuri.
28. Jocuri, jocuri sportive, jocuri electronice,
jocuri go, cărți (jocuri), jocuri video portabile,
aparate pentru jocuri, aparate de jocuri
electronice, dispozitive de jocuri portabile, jocuri
video electronice portabile, controler jocuri video
(gamepad), jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri cu mașini de curse, jocuri cu întrebări
și răspunsuri, jocuri electronice cu caracter
educational, jocuri de logică de manipulat, jocuri
de acțiune și de îndemânare, jocuri legate de
personaje de ficțiune, aparate de jocuri mecanice
montate separat, ținte electronice pentru jocuri și
sporturi, jucării, jocuri și articole de joacă, jocuri
computerizate cu baterii și ecran LCD, jocuri
portabile și jucării cu funcții de telecomunicații.
35. Marketing pentru evenimente, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare și
coordonare de evenimente de marketing, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale.

41. Organizare de jocuri, servicii de jocuri
online, închiriere de jocuri video, servicii de
jocuri video, organizare de jocuri educaționale,
organizare de jocuri și competiții, punerea la
dispoziție de jocuri, servicii de divertisment cu
jocuri pe calculator și jocuri video, organizare și
coordonare de jocuri, servicii pentru organizarea
de jocuri, furnizare de jocuri video online, servicii
în domeniul jocurilor electronice, închiriere de
echipamente pentru jocuri electronice, servicii
de jocuri de calculator interactive, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, închiriere
de aparate pentru jocuri video, furnizarea de
jocuri de calculator online interactive, servicii
de divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de jocuri electronice furnizate
prin intermediul internetului, servicii de jocuri
pe internet (care nu pot fi descărcate),
servicii de jocuri online printr-o rețea de
calculatoare, organizare de jocuri, competiții și
concursuri cu întrebări, punere la dispoziție de
jocuri prin intermediul unui sistem informatic,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente culturale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizarea
de evenimente sportive, organizare de
evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, publicare de
calendare de evenimente, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, servicii de informare cu privire la bilete
pentru evenimente de divertisment, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, organizare
de expoziții educaționale, servicii de expoziții
de artă, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, realizare de expoziții
cu scopuri culturale, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, coordonare de expoziții
în scopuri recreative, desfășurare de expoziții în
scop de divertisment, organizare de expoziții în
scopuri de divertisment, organizare și pregătire
de expoziții în scopuri de divertisment, ateliere
recreative, ateliere de formare, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de lucru
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(instruire), organizarea de ateliere de lucru,
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
ateliere de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, instruire cu privire
la manipularea instrumentelor și aparatelor
științifice de cercetare în laboratoare, servicii
de bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, închiriere de echipament
de televiziune pentru comprimarea interactivă și
digitală, expoziții la muzeu, furnizare de jocuri de
calculator on-line.
43. Furnizare de spații și facilităţi pentru
târguri și expoziții, servicii ale bistrourilor,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant cu servire la
pachet, furnizare de alimente şi băuturi pentru
restaurante fast-food cu autoservire.

───────

(210) M 2020 04996
(151) 17/07/2020
(732) 7 POINT RESIDENCE SRL, SAT

BREZNITA-MOTRU NR. 538, JUD.
MEHEDINTI, COMUNA BREZNITA-
MOTRU, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

7 POINT RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.11;
27.07.19; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7466C), negru, alb

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Servicii de construcții, reparații, instalații.

───────

(210) M 2020 04997
(151) 17/07/2020
(732) SC BIVUAC IMPEX SRL,

STR. PRECUPETII VECHI
NR. 46-48, PARTER, APT. 1,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020686,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Bazar Obor

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

35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
managementul activităților comerciale.
36. Închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, gestiunea proprietăților comerciale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 04998
(151) 17/07/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU,
NR 3, JUD. BUZAU, BUZAU,
120038, BUZĂU, ROMANIA

(540)
EXIMPROD POWER SYSTEMS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Construcţii metalice, transportabile
9. Aparate, echipamente şi materiale
electrice, aparate pentru distribuţie şi
comandă electrică, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
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acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente științifice, de
măsurare, de semnalizare, de detectare, de
testare, de verificare, de salvare și didactice,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
datelor.
11. Lămpi electrice şi instalaţii de iluminat,
parate și instalații de iluminat, de încălzit, de
răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate sau neefectuat în
magazine, servicii de comerţ cu ridicata
a bunurilor de consum, cu excepţia celor
alimentare, a maşinilor, echipamentelor şi
furniturilor, a băuturilor, a tutunului, a produselor
alimentare: a fructelor şi legumelor, a cărnii,
a mezelurilor, a produselor lactate, ouălelor,
uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a produselor
din peşte, crustacee şi moluşte, a zahărului,
ciocolatei şi a produselor zaharoase, servicii
de comerţ cu cafea, cacao şi condimente,
vânzare cu amănuntul a carburanţilor pentru
autovehicule, servicii de comerţ cu ridicata
al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi
al produselor derivate, activităţi intermediare
de comeţ cu ridicata, publicitate, administrație
comercială.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
Servicii de instalare și de reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii.
40. Recuperare deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, reciclarea gunoaielor și
deșeurilor, imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
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 programelor de calculator, activităţi
de arhitectură, inginerie şi servicii tehnice.

───────

(210) M 2020 05000
(151) 17/07/2020
(732) ALINA-MONICA PETRE, STR.

DR. ARISTIDE KARATZALI NR. 6,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR
, ŞOS. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE
NR. 11A, SC. A, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013502,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dor de suflet labeling
romanian traditions

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 07.01.09; 25.01.13;
25.01.09

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata, furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comerț online.
39. Ambalarea bunurilor, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transportul turiștilor, servicii de broker de
transport, rezervări de transport, organizarea
transportului pentru deplasările turistice,
rezervări de călătorie, furnizarea de infomații
despre transport, logistica transporturilor.
41. Rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club ( divertisment sau
educație), organizarea și suținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
furnizarea de informații în domeniul educației,
examinări referitoare la educație, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, predarea gimnasticii,
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
17/07/2020-19/07/2020

educaționale în persoană, servicii de karaoke,
servicii de bibliotecă mobilă, furnizarea de
facilități pentru muzee (prezentări, expoziții ),
planificarea de petreceri, servicii de instructor
personal( antrenamente de fitness), fotografie,
educație fizică, instruire practică (demonstrații),
prezentarea prestațiilor live, furnizarea de
informații cu privire la activitățile recreaționale,
furnizarea de recenzii pentru scopuri de
divertisment sau culturale, pictură pe față.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări de pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilități pentru camping, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi, servicii de tabere
de vacanță ( cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea sălilor de sedințe, servicii
de motel, servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor și plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de locuinte pentru
cazare temporară, rezervări pentru cazare
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanță.

───────

(210) M 2020 05001
(151) 17/07/2020
(732) ASOCIATIA DE ARTE MARTIALE

MODERNE HAKUSHIN-KAI, STR.
REGINA MARIA, NR. 1, BL. L,
SC. A, AP. 12, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, 240140,
VALCEA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.02; 26.11.06; 26.13.25; 29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05003
(151) 18/07/2020
(732) BOGDAN VOSTOV, BULEVARDUL

I.C. BRATIANU NR. 5, AP. 6,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030172,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CHINEZULTIMIŞOARA.COM

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05004
(151) 19/07/2020
(732) REPUBLICA BIO SRL, BD.

TINERETULUI NR. 23, BL.
6A, ET.7, AP. 31, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SuperMuesli

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

29. Extracte din carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, extracte din carne, ouă, uleiuri și
grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.

───────
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(210) M 2020 05005
(151) 19/07/2020
(732) REPUBLICA BIO SRL, BD.

TINERETULUI NR. 23, BL.
6A, ET.7, AP. 31, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SuperFulgi

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.

───────


