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Cereri Mărci publicate în 21/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05421 14/08/2020 IOANA HOLT

BENJAMIN DAVID EARLEY
HOLT Helping Others Live and
Travel!

2 M 2020 05574 14/08/2020 RADU-PAUL TUDORACHE xponentals

3 M 2020 05721 14/08/2020 RALUCA MAKE-UP SRL ACADEMIA de MAKE-UP
RALUCA PARASCHIV

4 M 2020 05725 14/08/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. CODRU Imperiu

5 M 2020 05726 14/08/2020 CORSA INTERNATIONAL &
COMPANY SRL

DIPLOMATIC event center

6 M 2020 05728 14/08/2020 CORSA INTERNATIONAL &
COMPANY SRL

Oro RESTAURANT

7 M 2020 05730 14/08/2020 CORSA INTERNATIONAL &
COMPANY SRL

STORE LIQUOR & MORE by
DIPLOMATIC event center

8 M 2020 05731 14/08/2020 GHEORGHIU MONICA PFA REGATUL EMOȚIILOR
ANIMALELOR

9 M 2020 05732 14/08/2020 UAT JUDEȚUL ALBA RUTA UNITĂȚII NAȚIONALE
1848 - 1918 - 1922

10 M 2020 05733 14/08/2020 UAT JUDEȚUL ALBA VIA AURAEA

11 M 2020 05734 14/08/2020 UAT JUDEȚUL ALBA drumul icoanei

12 M 2020 05735 14/08/2020 UAT JUDEȚUL ALBA TRANSCULTURAL APUSENI

13 M 2020 05736 14/08/2020 AIX PROFESSIONAL
BUSSINES SRL

AIX PROFESSIONAL
BUSSINES

14 M 2020 05737 14/08/2020 ART STORE SRL INSIGNIS

15 M 2020 05738 14/08/2020 GEISHA COSMETICS S.R.L. GEISHA COSMETICS

16 M 2020 05739 14/08/2020 GABRIEL CHIRIAC
CĂTĂLIN GROSU

Be well Store STOP.
RECHARGE. GLOW.

17 M 2020 05740 14/08/2020 SC ROMGAZON TRADE SRL RomGazon

18 M 2020 05741 14/08/2020 SMITHFIELD ROMANIA S.R.L. Hrană bună. În mod responsabil.

19 M 2020 05742 14/08/2020 SMITHFIELD ROMANIA S.R.L. Hrană bună. În mod responsabil.

20 M 2020 05743 14/08/2020 C.C.D. TEX DESIGN S.R.L. Melisor

21 M 2020 05744 14/08/2020 SC ANF MANAGEMENT SRL You Choose LOW CARB

22 M 2020 05745 14/08/2020 ANDREEA UNGUREANU
MAKE-UP SCHOOL SRL

V.I.P Professional

23 M 2020 05746 14/08/2020 GB MOTORS INVEST SRL Transilvania Camp
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 05747 14/08/2020 GREEN PROJECT SRL BITES pet goodies

25 M 2020 05748 14/08/2020 FELICIA WALDMAN PAZO

26 M 2020 05749 14/08/2020 FELICIA WALDMAN PAZO GRUP

27 M 2020 05750 14/08/2020 FLORIN GABRIEL LĂCUREANU LARTIST TONURI

28 M 2020 05751 14/08/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Cocosel de Munte

29 M 2020 05752 14/08/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Cocosel de Horezu

30 M 2020 05753 14/08/2020 VASILICĂ-CODRIN MARDAR WeWash

31 M 2020 05754 14/08/2020 CHALLENGE COM SRL gusto pizza service

32 M 2020 05755 14/08/2020 DEXELLENCE PROJECT SRL dexellence

33 M 2020 05756 14/08/2020 BISTRI-VET SRL VitaBis

34 M 2020 05757 14/08/2020 CHALLENGE COM SRL CHALLENGE ELECTRIC

35 M 2020 05758 14/08/2020 BISTRI-VET SRL CalciBis

36 M 2020 05759 14/08/2020 RADU TRADING COMPANY
SRL

Papetărim by diverta

37 M 2020 05760 14/08/2020 BISTRI-VET SRL AciBis

38 M 2020 05761 14/08/2020 BISTRI-VET SRL Dermanyguard

39 M 2020 05762 14/08/2020 CHALLENGE COM SRL CELON Challenge Electric
Online

40 M 2020 05763 14/08/2020 JAJA FOOD FACTORY SRL COWBOYS

41 M 2020 05764 16/08/2020 SC ALDO MUSIC
MANAGEMENT SRL

NOVEMBER MUSIC

42 M 2020 05765 16/08/2020 CRISTINA CHIRIAC CONAF ROMANIA
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(210) M 2020 05421
(151) 14/08/2020
(732) IOANA HOLT, 1732 1ST AVE

#21186, NY 10128, NEW YORK,
NEW YORK, STATELE UNITE ALE
AMERICII
BENJAMIN DAVID EARLEY, 1732
1ST AVE #21186, NY 10128, NEW
YORK, NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET INDIVIDUAL RALUCA
DUŢESCU, STR. MATEI VOIEVOD
NR. 21, SC. B, ET. 4, AP. 21,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HOLT Helping Others
Live and Travel!

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde ( Hex
#222f23)

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

43. Servicii de cazare temporară.
───────

(210) M 2020 05574
(151) 14/08/2020
(732) RADU-PAUL TUDORACHE,

DRM. EUGEN BROTE NR. 33-41,
SC. B, ET. 1, AP. B3, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

xponentals

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.01

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

35. Consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
domeniul managementului personalului,
asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
recrutarea de personal, servicii de agenţie de
ocupare a forţei de muncă, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web.

───────
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(210) M 2020 05721
(151) 14/08/2020
(732) RALUCA MAKE-UP SRL, BD.

ION MIHALACHE NR. 154, BL.
5, SC. C, ET. 7, AP. 93, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ACADEMIA de MAKE-
UP RALUCA PARASCHIV

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
41. Academii (educație), administrarea
serviciilor educaționale, ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, coordonare
de cursuri, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, cursuri de cosmetică, cursuri de formare
avansată, furnizare de cursuri de formare
profesională, cursuri în tehnici de înfrumusețare,
educație, elaborarea de materiale didactice
distribuite la prelegerile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la seminare
profesionale, formare complementară (instruire),
formare practică (demonstrație), furnizare de
cursuri de instruire, furnizarea de instruire
online, furnizarea de tutoriale online, instruire,
organizare de ateliere profesionale și cursuri
de pregătire profesională, organizare de
ateliere și seminare, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, organizare
de conferințe în scopuri educaționale, organizare
de cursuri, organizare de cursuri de formare,
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, organizare și coordonare

de evenimente educaționale, organizare
și coordonare de seminare de formare,
organizarea de ateliere de lucru, organizarea
de demonstrații în scopuri educaționale,
organizarea de programe didactice, organizarea
și conducerea de workshop-uri, pregătire și
instruire, realizare și coordonare de cursuri de
formare, reorientarea profesională, servicii ale
unei academii de formare, servicii de consultanță
referitoare la elaborarea de cursuri de formare,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
ateliere de lucru (instruire), servicii de formare
profesională, servicii de instruire oferite de
școlile de frumusețe, servicii educaționale pentru
furnizarea de cursuri de instruire.

───────

(210) M 2020 05725
(151) 14/08/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300288, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CODRU Imperiu

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

32. Bere.
───────
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(210) M 2020 05726
(151) 14/08/2020
(732) CORSA INTERNATIONAL &

COMPANY SRL, BD. ALEXANDRU
LĂPUŞNEANU NR. 104, BL. C,
ETAJ ŞI PARTER, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

DIPLOMATIC event center

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, închiriere de săli (spaţii) pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2020 05728
(151) 14/08/2020
(732) CORSA INTERNATIONAL &

COMPANY SRL, BD. ALEXANDRU
LĂPUŞNEANU NR. 104, BL. C,
ETAJ ŞI PARTER, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Oro RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 27.05.02; 27.05.11; 26.01.18;
29.01.02

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

clase:
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, organizare de banchete (alimente
şi băuturi), servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, închiriere de săli
(spaţii) pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
organizare de recepții pentru nunți (spații).

───────
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(210) M 2020 05730
(151) 14/08/2020
(732) CORSA INTERNATIONAL &

COMPANY SRL, BD. ALEXANDRU
LĂPUŞNEANU NR. 104, BL. C,
ETAJ ŞI PARTER, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

STORE LIQUOR & MORE by
DIPLOMATIC event center

(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.05;
26.11.25

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul

unui contract de franciză, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web pe
internet, organizare de lansări de produse,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse și
servicii ale terților printr-un program de carduri
cu premii de fidelitate, promovarea comercială,
promovare de produse și servicii ale terților prin
programe de carduri de reduceri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere.

───────

(210) M 2020 05731
(151) 14/08/2020
(732) GHEORGHIU MONICA PFA,

ALEEA DEALUL MĂCINULUI NR.
4, BL. D40, SC. B, AP. 25, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ET.1, BIROUL 1.02, CAM. 2.
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REGATUL EMOȚIILOR
ANIMALELOR

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 24.09.05; 26.01.15; 27.05.02
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, jocuri,
articole de gimnastică, articole şi echipamente
de sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi
terenuri de joacă.

───────

(210) M 2020 05732
(151) 14/08/2020
(732) UAT JUDEȚUL ALBA, PIAȚA

I.C. BRĂTIANU NR. 1, JUDETUL
ALBA, ALBA IULIA, 510118, ALBA,
ROMANIA

(540)

RUTA UNITĂȚII NAȚIONALE
1848 - 1918 - 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
280C), galben (Pantone 116C), roșu
(Pantone 186C), negru (Pantone black)

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05733
(151) 14/08/2020
(732) UAT JUDEȚUL ALBA, PIAȚA

I.C. BRĂTIANU NR. 1, JUDETUL
ALBA, ALBA IULIA, 510118, ALBA,
ROMANIA

(540)

VIA AURAEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05734
(151) 14/08/2020
(732) UAT JUDEȚUL ALBA, PIAȚA

I.C. BRĂTIANU NR. 1, JUDETUL
ALBA, ALBA IULIA, 510118, ALBA,
ROMANIA

(540)

drumul icoanei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 13.01.01; 26.11.12

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
1815C), portocaliu (Pantone 1505C)

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05735
(151) 14/08/2020
(732) UAT JUDEȚUL ALBA, PIAȚA

I.C. BRĂTIANU NR. 1, JUDETUL
ALBA, ALBA IULIA, 510118, ALBA,
ROMANIA

(540)

TRANSCULTURAL APUSENI

(531) Clasificare Viena:
06.07.08; 27.05.01

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05736
(151) 14/08/2020
(732) AIX PROFESSIONAL BUSSINES

SRL, STR. PETRU RARES NR.
1, BL. P 15, SC. B, ET. 4, AP.
17, CAM. 1, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

AIX PROFESSIONAL
BUSSINES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultura şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
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prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de deteriorării lemnului, coloranţi,
nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare
şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
calculat, computere şi dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
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.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de

uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────
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(210) M 2020 05737
(151) 14/08/2020
(732) ART STORE SRL, STR. SOLD.

ION GEICU NR. 10-12, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020079,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INSIGNIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.04.10

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
verde deschis, roșu, negru

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

11. Corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru interior.
20. Corpuri de bucătărie (mobilier), dulapuri de
bucătărie, mobilier de baie, accesorii pentru baie
sub formă de mobilier.
35. Furnizare de servicii de informare și
consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate prin bannere, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate
și marketing, publicitate în cinematografe,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
prin corespondență, organizarea de publicitate,
publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate directă prin poștă,
promovare (publicitate) de concerte, publicitate
cu răspuns direct, servicii de publicitate digitală,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive.

───────

(210) M 2020 05738
(151) 14/08/2020
(732) GEISHA COSMETICS S.R.L., STR.

AUREL VLAICU NR. 9 A, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

GEISHA COSMETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2020 05739
(151) 14/08/2020
(732) GABRIEL CHIRIAC, DRUMUL

BISERICII NR.50, BL.A, AP.I3,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
CĂTĂLIN GROSU, STR.
MITROPOLIT VARLAAM BL.4,
AP.2, JUDEŢ VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Be well Store STOP.
RECHARGE. GLOW.

(531) Clasificare Viena:
05.05.16; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, uleiuri aromatice, uleiuri esențiale
aromatizate, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, produse
de curățat, cosmetice, produse de curățare
pentru igiena personală intimă, nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinale, produse de
masaj, nemedicamentoase, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri pentru masaj, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, paste de dinți nemedicinale,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și a
dinților, preparate de albire a dinților, preparate
de împrospătare a respirației pentru igiena
personală, produse pentru curățarea dinților,
seturi de produse cosmetice pentru igiena
bucală, produse de parfumerie , loțiuni și
creme de corp parfumate, apă micelară, creme
cosmetice pentru faţă şi corp, creme de
protecție solară pentru bebeluși, creme și loțiuni

cosmetice, gel de baie și de duș, deodorante
și antiperspirante (articole de toaletă), farduri,
produse pentru machiaj, farduri pentru truse de
machiaj, ruj de buze, etuiuri pentru ruj, loţiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
măști cosmetice de curățare pentru față, măști
pentru față și corp, preparate fitocosmetice,
preparate pe bază de colagen de uz cosmetic,
produse pentru spălarea mâinilor nemedicinale,
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), spray
pentru fixarea machiajului, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, șervețele umede
pentru îngrijirea bebelușului impregnate cu
preparate de curățat, șervețele impregnate cu
preparate pentru demachiere, măști cosmetice,
măști hidratante, măști pentru îngrijirea părului,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de mâini pentru îngrijirea pielii, produse pentru
curățarea dinților și ape de gură.
8. Maşini de tuns părul de uz personal, electrice
sau neelectrice, maşini de împletit părul,
electrice, ustensile de mână pentru ondularea
părului, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale, seturi
de manichiură, seturi de manichiură, electrice,
seturi de pedichiură, aparate de ras, electrice
sau neelectrice, foarfeci de tuns, pensete.
10. Aparate de masaj, mănuși pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj de uz personal,
măști faciale bioterapeutice.
21. Recipiente termoizolante, periuțe de dinți,
periuțe de dinți manuale, perii de dinți
electrice, capete pentru periuțe de dinți electrice,
recipiente pentru produse de curățare a dinților,
periuțe de dinți care se pun pe degete pentru
bebeluși, truse de îngrijire dentară conținând
periuțe de dinți și ață dentară, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, instrumente
de curăţare, acţionate manual, piepteni, piepteni
electrici, ustensile cosmetice, spatule cosmetice,
separatoare din spumă pentru degete utilizate
la pedichiură, produse de demachiere, bureţi
pentru machiaj, perii pentru machiaj, bureţi
pentru pudră.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, în special produse cosmetice și de
înfrumuseţare pentru oameni, instrumente de
cosmetică pentru oameni (exceptînd transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
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corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, servicii de distribuţie produse
cosmetice.

───────

(210) M 2020 05740
(151) 14/08/2020
(732) SC ROMGAZON TRADE SRL,

STR. PRINCIPALA 462, JUDEŢ
BACĂU, BUHOCI, 607085, BACĂU,
ROMANIA

(540)

RomGazon

(531) Clasificare Viena:
05.11.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis (HEX
#64BB50), verde închis (HEX #009051)

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

11. Instalaţii de irigație cu picătură, sisteme
automatizate de irigaţie.
44. Servicii de horticultură, grădinărit și
amenajare peisagistică, amenajare şi întreţinere
de spaţii verzi, furnizare materiale de grădinărit.

───────

(210) M 2020 05741
(151) 14/08/2020
(732) SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.,

STR. POLONĂ NR. 4, CORP
COMPLEX P+2E, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300523, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)
Hrană bună. În

mod responsabil.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne proaspătă, mezeluri din carne
procesată, mezeluri proaspete, uscate, afumate,
produse semipreparate din carne, amestecuri
din carne şi legume congelate, mâncare gătită
pe bază de carne, extracte din carne, jeleuri din
carne, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare en gros şi en detail a cărnii şi
a produselor din carne, servicii de agenţii de
import-export, servicii de comerţ în magazine
şi depozite proprii, în puncte de desfacere fixe
sau mobile, inclusiv în sistem de consignaţie,
afaceri, navlosiri, reprezentanţă comercială,
agenţii comerciale, asistenţă şi consultanţă în
comerţ, economie şi afaceri.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea de
mărfuri, distribuţie marfă.

───────
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(210) M 2020 05742
(151) 14/08/2020
(732) SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.,

STR. POLONĂ NR. 4, CORP
COMPLEX P+2E, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300523, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

Hrană bună. În
mod responsabil.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne proaspătă, mezeluri din carne
procesată, mezeluri proaspete, uscate, afumate,
produse semipreparate din carne, amestecuri
din carne şi legume congelate, mâncare gătită
pe bază de carne, extracte din carne, jeleuri din
carne, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare en gros şi en detail a cărnii şi
a produselor din carne, servicii de agenţii de
import-export, servicii de comerţ în magazine
şi depozite proprii, în puncte de desfacere fixe
sau mobile, inclusiv în sistem de consignaţie,
afaceri, navlosiri, reprezentanţă comercială,
agenţii comerciale, asistenţă şi consultanţă în
comerţ, economie şi afaceri.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea de
mărfuri, distribuţie marfă.

───────

(210) M 2020 05743
(151) 14/08/2020
(732) C.C.D. TEX DESIGN S.R.L.,

STR. BAIA MARE NR. 4, BL. 5,
SC. B, ET. 10, AP. 86, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Melisor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05744
(151) 14/08/2020
(732) SC ANF MANAGEMENT SRL,

STR. G.M. SAMARINEANU NR.40,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

You Choose LOW CARB

(531) Clasificare Viena:
05.09.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05745
(151) 14/08/2020
(732) ANDREEA UNGUREANU MAKE-

UP SCHOOL SRL, STR. COLINEI
NR. 4, ET. 1, AP. 3, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

V.I.P Professional

(531) Clasificare Viena:
26.04.08; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Produse cosmetice, farduri cosmetice,
produse cosmetice pentru gene, gene false,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru gene, păr şi unghii false, geluri cosmetice
pentru ochi, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse de curăţare pentru perii
cosmetice, măşti cosmetice, creme cosmetice,
săpunuri cosmetice, cosmetice pentru bronzare,
truse cosmetice, loţiuni tonice (cosmetice),
produse cosmetice hidratante, anticearcane
corectoare (cosmetice), produse cosmetice
naturale, cosmetice pentru unghii, cosmetice
pentru buze, bază pentru unghii (cosmetice),
farduri cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice
pentru pleoape, pudre compacte (produse
cosmetice), creme cosmetice pentru duş, loţiuni
cosmetice pentru faţă, henna pentru scopuri
cosmetice, cremă de noapte, produse cosmetice
pentru păr, creioane cosmetice pentru obraji,
loţiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului, sclipici folosit în
scopuri cosmetice, şerveţele impregnate cu
produse cosmetice, preparate cosmetice pentru

regenerarea pielii, cosmetice pentru vânzare
sub forma de kit, preparate pentru curaţare
impregnate pe discuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor,
spray-uri de curăţare, solvenți pe bază de
alcool utilizați ca produse de curățare, eye-liner
(cosmetice), primer pentru unghii (cosmetice),
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
cosmetice care conțin acid hialuronic, preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), sprayuri cosmetice pentru îngrijirea
pielii, cu aplicare locală, creme cosmetice de
mâini, creme pentru corp (produse cosmetice).
21. Perii cosmetice, spatule cosmetice,
aplicatoare pentru cosmetice, recipiente pentru
cosmetice, suporturi pentru cosmetice, suporturi
pentru cosmetice, ustensile cosmetice şi
de toaletă, cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, instrumente de mână pentru
aplicarea cosmeticelor, aplicatoare pentru
cosmetice, aplicatoare cosmetice, ustensile
cosmetice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de publicitate pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu produse cosmetice.

───────

(210) M 2020 05746
(151) 14/08/2020
(732) GB MOTORS INVEST SRL, STR. I.

L. CARAGIALE NR. 20, JUDEȚUL
HUNEDOARA, DEVA, 330077,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
Transilvania Camp

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

12. Autorulote.
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───────

(210) M 2020 05747
(151) 14/08/2020
(732) GREEN PROJECT SRL, STR.

MITROPOLIT VARLAAM NR. 54,
CLĂDIREA C18, SPAŢIUL C6,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 700198, IAȘI,
ROMANIA

(540)

BITES pet goodies

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 26.13.01; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 08.01.06

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

5. Suplimente dietetice pentru animale de
companie, sub formă de recompense.

───────

(210) M 2020 05748
(151) 14/08/2020
(732) FELICIA WALDMAN, BD. LASĂR

CATARGIU NR. 25, ET. 1, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
PAZO

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, organizarea de expoziţii sau de târguri

în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere comercială, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, în special gresie și faianță, sisteme
de rosturi de dilatare, parchet, tapet decorativ,
produse ceramice și obiecte sanitare, aparate și
sisteme de climatizare, (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, toate
serviciile menționate pot fi
furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, reparații, servicii de
instalații, servicii de amenajări interioare a
imobilelor, în special servicii de aplicare faianță
și montare gresie,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea instalațiilor de stingere
incendiu, instalarea şi repararea echipamentelor
de încălzire, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, aplicarea tapetului/tapetare,
curăţarea clădirilor (interior).

───────

(210) M 2020 05749
(151) 14/08/2020
(732) FELICIA WALDMAN, BD. LASĂR

CATARGIU NR. 25, ET. 1, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

PAZO GRUP
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(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.01

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, organizarea de expoziţii sau de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere comercială, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, în special gresie și faianță, sisteme
de rosturi de dilatare, parchet, tapet decorativ,
produse ceramice și obiecte sanitare, aparate și
sisteme de climatizare, (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, toate
serviciile menționate pot fi
furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, reparații, servicii de
instalații, servicii de amenajări interioare a
imobilelor, în special servicii de aplicare faianță
și montare gresie,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea instalațiilor de stingere
incendiu, instalarea şi repararea echipamentelor
de încălzire, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, aplicarea tapetului/tapetare,
curăţarea clădirilor (interior).

───────

(210) M 2020 05750
(151) 14/08/2020
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,

STR. PADINA NR. 8, BL. 51, SC. A,
ET. 2, AP. 11, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

LARTIST TONURI

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 26.13.25; 27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri aromate,
vinuri organice, aperitive pe bază de alcool, cu
excepţia berii, aperitive pe bază de vin, băuturi
distilate, extracte alcoolice, esențe alcoolice.

───────
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(210) M 2020 05751
(151) 14/08/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cocosel de Munte

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

29. Păsări de curte, nu vii, carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2020 05752
(151) 14/08/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cocosel de Horezu

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

29. Păsări de curte, nu vii, carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2020 05753
(151) 14/08/2020
(732) VASILICĂ-CODRIN MARDAR,

STR. SUCEVEI NR.14, ET.1,
CAM.117, JUD. BIHOR, ORADEA,
410078, BIHOR, ROMANIA

(540)

WeWash

(531) Clasificare Viena:
26.01.16; 11.07.07; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
37. Servicii de curățare, servicii de curățare
uscată, curățare ecologică, spălare, călcare,
presare, renovare și întreținere articole de
îmbrăcăminte, lenjerie, lenjerie de pat, perne,
plăpumi, pilote, pături, cuverturi, servicii de
curățare, spălare, călcare, curățare uscată,
curățare ecologică, renovare, întreținere articole
din piele, servicii de curățare, spălare,
călcare, curățare uscată, curățare ecologică,
renovare, întreținere blănuri, servicii de curățare,
spălare, călcare, curățare uscată, curățare
ecologică, renovare, întreținere tapițerii, servicii
de curățare, spălare, întreținere vehicule, servicii
de închiriere mașini și utilajelor de spălat,
curățat, călcat.

───────
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(210) M 2020 05754
(151) 14/08/2020
(732) CHALLENGE COM SRL, STR

SUCEVEI NR.14, ET.1, CAM.117,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410078,
BIHOR, ROMANIA

(540)

gusto pizza service

(531) Clasificare Viena:
08.07.04; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

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

39. Servicii de livrare a pizzei și a hranei la
domicliul clienţilor.
43. Servicii de preparare a pizzei, servicii de
preparare a hranei, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de bar, servicii de bufet
pentru gustări, informații și consiliere cu privire la
prepararea pizzei, pastelor și a altor mâncăruri,
servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2020 05755
(151) 14/08/2020
(732) DEXELLENCE PROJECT SRL,

STR. SG. NEDELEANU ION NR.7,
BL. P33, SC.1, AP.23, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

dexellence

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 26.11.25; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, turcoaz,
negru

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
pentru terapie fizică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de protecție acustică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie
de unică folosință, servicii de vânzare cu
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amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente medicale, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, vânzare prin
licitație publică, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, agenții
de import-export, analiză de preț, comandă
computerizată de stoc, consiliere cu privire la
produse de consum, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu cosmeticele,
consultanță privind calculul de cost al comenzilor
de vânzare, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, cotații de preț
pentru produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizarea de
informații de piață referitoare la produsele
de consum, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte [pentru terți], încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,

intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de cumpărări colective, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative privind trimiterea
pacienților, servicii administrative referitoare la
prelucrarea reclamațiilor în perioada de garanție,
servicii ale agențiilor de export, servicii ale
agențiilor de import, servicii de achiziții, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
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servicii de comparare a prețurilor, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse în
numele unor firme, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agenţii de import și export,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii pentru promovarea exporturilor.
37. Întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
curățare de instrumente și aparate chirurgicale,
curățarea instalațiilor sanitare mobile, furnizare
de informații privind instalarea de aparate
electrice, furnizare de informații privind
instalarea de utilaje, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate și
instrumente de laborator, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate medicale, furnizare de informații privind
repararea și întreținerea de aparate pentru
iluminat electric, informații privind întreținerea
echipamentului de măsurare și de testare,
informații în domeniul reparațiilor, înlocuirea
luminilor, instalare de aparate medicale, instalare
de echipamente sanitare, instalare de instalații
de iluminat, instalare de sisteme de iluminat,
instalare, întreţinere si reparaţie de aparate
şi instrumente medicale, instalarea de sisteme
de instrumentar, întreținere de aparate și
instrumente medicale, întreținere de echipament
medical, reparare de aparate de iluminat,
reparare de echipament electric, reparare de
instalații sanitare, reparare și întreținere de
instrumente și aparate chirurgicale, reparare
și întreținere de instrumente, aparate și
echipamente medicale, reparații de aparate
chirurgicale, reparații de aparate electronice,
reparații de aparatură și echipamente medicale,
reparații de instrumente optice, reparații sau
întreținere de aparate și instrumente optice,
reparații sau întreținere de aparate de iluminat
electrice, reparații sau întreținere de aparate și

instrumente de laborator, reparații sau întreținere
de aparatură și echipamente medicale, servicii
consultative privind instalarea de aparate de
iluminat, servicii de reparații de aparatură
medicală, sterilizare de instrumente chirurgicale,
sterilizare de instrumente medicale.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, transport.
41. Educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, servicii educative, de divertisment
și sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 05756
(151) 14/08/2020
(732) BISTRI-VET SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 13, CAMERA 2,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)
VitaBis

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

5. Aditivi furajeri de uz medical, suplimente
furajere, de uz veterinar, furaj medicamentos,
amestecuri de furaje complementare de uz
veterinar, suplimente nutritive pentru furaje de
uz veterinar, suplimente pentru furaje de uz
veterinar.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a aditivilor furajeri
de uz medical, suplimentelor furajere, de uz
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veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor
de furaje complementare de uz veterinar,
pentru a permite clienţilor sa le vadă şi să
le achiziţioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terților a suplimentelor
nutritive furajere, suplimentelor furajere de uz
veterinar pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 05757
(151) 14/08/2020
(732) CHALLENGE COM SRL, STR

SUCEVEI NR.14, ET.1, CAM.117,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410078,
BIHOR, ROMANIA

(540)

CHALLENGE ELECTRIC

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.12; 26.01.02

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

clase:
9. Aparate și instalații electrice, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, scule electrice,
case înregistratoare, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, suporturi de înregistrare magnetică
cu orice destinație.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05758
(151) 14/08/2020
(732) BISTRI-VET SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 13, CAMERA 2,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)
CalciBis

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

5. Aditivi furajeri de uz medical, suplimente
furajere, de uz veterinar, furaj medicamentos,
amestecuri de furaje complementare de uz
veterinar, suplimente nutritive pentru furaje de
uz veterinar, suplimente pentru furaje de uz
veterinar.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a aditivilor furajeri
de uz medical, suplimentelor furajere, de uz
veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor
de furaje complementare de uz veterinar,
pentru a permite clienţilor sa le vadă şi să
le achiziţioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terților a suplimentelor
nutritive furajere, suplimentelor furajere de uz
veterinar pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cat mai comod, prin magazine
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en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 05759
(151) 14/08/2020
(732) RADU TRADING COMPANY SRL,

STR. DRUMUL SABARENI NR.
24-26, CLADIRE MONOBLOC,
BIROU 1B101D, ETAJ 1, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Papetărim by diverta

(531) Clasificare Viena:
20.01.03; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.08;
27.05.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz, albastru, negru
(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,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate şi comerţ în domeniul
publicaţiilor, tratamentul textelor, redactare,
editare de texte publicitare, organizare de târguri
şi expoziţii cu caracter comercial, servicii de
comerţ online, creare şi menţinere baze de date.
41. Publicare şi publicare on-line, organizare de
manifestări cu caracter cultural.
42. Creare şi menţinere site web.

───────

(210) M 2020 05760
(151) 14/08/2020
(732) BISTRI-VET SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 13, CAMERA 2,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
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)
AciBis
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Aditivi furajeri de uz medical, suplimente
furajere, de uz veterinar, furaj medicamentos,
amestecuri de furaje complementare, de uz
veterinar, suplimente nutritive pentru furaje, de
uz veterinar, suplimente furajere de uz veterinar.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a aditivilor furajeri
de uz medical, suplimentelor furajere, de uz
veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor
de furaje complementare, de uz veterinar
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terților a suplimentelor
nutritive furajere, suplimentelor pentru furajere
de uz veterinar pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 05761
(151) 14/08/2020
(732) BISTRI-VET SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 13, CAMERA 2,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
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)
Dermanyguard

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

5. Aditivi furajeri de uz medical, suplimente
furajere, de uz veterinar, furaj medicamentos,
amestecuri de furaje complementare, de uz
veterinar, suplimente nutritive pentru furaje, de
uz veterinar, suplimente furajere de uz veterinar.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a aditivilor furajeri
de uz medical, suplimentelor furajere, de uz
veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor
de furaje complementare, de uz veterinar
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terților a suplimentelor
nutritive furajere, suplimentelor pentru furajere
de uz veterinar pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 05762
(151) 14/08/2020
(732) CHALLENGE COM SRL, STR

SUCEVEI NR.14, ET.1, CAM.117,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410078,
BIHOR, ROMANIA

(540)

CELON Challenge
Electric Online
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.09; 27.05.10;
15.09.12

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

clase:
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
postarea de afișe și material publicitar, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, aceste servicii fiind furnizate prin mijloace
eletronice, prin intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2020 05763
(151) 14/08/2020
(732) JAJA FOOD FACTORY SRL, STR.

ION MONORAN 17, INCAPEREA 1,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, 300766,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

COWBOYS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.03.17; 03.03.24; 02.01.20;
26.01.04; 26.01.14; 26.01.15

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#601727), albastru (HEX #3D121D,
HEX #1C3063), bej (HEX #EAB868)

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

43. Servicii de bufete cu autoservire, cantine,
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de

alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, localuri tip snack-bar, organizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete (mâncare şi băutură),
organizare de mese la hoteluri, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante de delicatese,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, sculptură culinară, servicii ale
bistrourilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
gătit, servicii de local public, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncăruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete
(mâncare şi băutură), servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de somelier, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii în domeniul
gustărilor, snack-baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
alimente și băuturi în gogoșării, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servire de alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2020 05764
(151) 16/08/2020
(732) SC ALDO MUSIC MANAGEMENT

SRL, STRADA: STRADA GEORGE
COSBUC, NUMAR: 16, JUDEŢ
BRASOV, RASNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
NOVEMBER MUSIC

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

9. Înregistrări muzicale, descărcabile.
41. Interpretare de muzică și canto, editare
muzicală, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, compunere de muzică pentru
terți, compunere de cântece.

───────

(210) M 2020 05765
(151) 16/08/2020
(732) CRISTINA CHIRIAC, STRADA

32, CORP A AP. 1BIS, SECTOR
1, BUCURESTI, 70, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, AP. 91, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CONAF ROMANIA

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

35. Publicitate, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, servicii de publicitate, promovare
şi marketing prin toate mediile cunoscute
sau care se vor dezvolta în viitor, inclusiv
online, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, promovarea
intereselor membrilor proprii, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, asistenta
in afaceri, management si servicii administrative,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de lobby comercial,

căutarea de sponsorizări, consultanta în resurse
umane pentru întreprinderi, consultanţă în
managementul activităţilor comerciale, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de publicitate, organizare si coordonare de
evenimente de marketing, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole
în scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare, crearea materialului publicitar,
concepţie, realizare şi producţie de material
publicitar şi de anunţuri publicitare, servicii
de grafică publicitară, materiale publicitare,
promovarea afacerii, publicare de materiale
şi texte publicitare sau promoţionale, servicii
de informaţii privind marketing-ul, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii publice,
servicii de consultanţă privind relaţiile publice,
publicitatea şi marketingul.

───────



ERATĂ

La depozitul M 2020 05640, din 12.08.2020,  publicat în data de 20.08.2020,
dintr-o eroare materială numele solicitantului a fost scris greşit.

Corect este: CAMPUS MEDIA TV S.R.L.



 

 

ERATĂ 

 

                 Referitor la cererea de marcă cu număr de depozit M 2020 04579, depusă pentru 

înregistrarea mărcii DOMENIILE SAMBURESTI. ROSE DE ROUMANIE și  publicată în 

data de 10/07/2020, dintr-o eroare materială produsele din clasa 33 au fost trecute în clasa 3, 

corect fiind: 

 

Clasa 33:  Vinuri DOC din arealul  Samburesti. 


