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Cereri Mărci publicate în 30/07/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
FinTPc

2 M 2020 05145 23/07/2020 NEURAL CAM SRL NeuralCam

3 M 2020 05146 23/07/2020 GEORGE-GINO IORGULESCU ECLIPSE

4 M 2020 05147 23/07/2020 TCE UMARO S.A. UMARO SA

5 M 2020 05148 23/07/2020 S.C. BELUGA FARM GRUP
S.R.L.

BNĂCIUNI de Săruleşti Bucurii
cu gust de la BELUGA FARM
GRUP

6 M 2020 05149 23/07/2020 CĂLIN-GHEORGHE MATIEŞ Dr. PAW

7 M 2020 05150 23/07/2020 ŞTEFAN RUSCANU BUCOVINA CRAZY OFF-ROAD

8 M 2020 05151 23/07/2020 AMA SERCOM SRL Apartamente AZZURRO

9 M 2020 05152 23/07/2020 DANTE STEIN PARTIDUL RE:START
ROMÂNIA

10 M 2020 05153 23/07/2020 SC WATER STORAGE TANK
SRL

WST WATER STORAGE TANK
SRL

11 M 2020 05154 23/07/2020 VALENTIN-LIVIU PANA
VLADIMIR VEDRASCO
OLEG CAMINSCHI

Savori

12 M 2020 05155 23/07/2020 VALENTIN-LIVIU PANA
OLEG CAMINSCHI
VLADIMIR VEDRASCO

Gustăreşti

13 M 2020 05156 23/07/2020 RWR TRADE SRL TIP TOP Wash

14 M 2020 05157 23/07/2020 RWR TRADE SRL TIP TOP Carpet

15 M 2020 05158 23/07/2020 RWR TRADE SRL CARPET 101 SAMPON
PROFESIONAL DE COVOARE

16 M 2020 05159 23/07/2020 RWR TRADE SRL SELFY SPUMĂ ACTIVĂ

17 M 2020 05160 23/07/2020 VALENTIN-LIVIU PANA artum

18 M 2020 05161 23/07/2020 OCTAVIAN ANDREI TUPAN WURSTAHOLICS

19 M 2020 05162 23/07/2020 MATEO MINA BOUNTY

20 M 2020 05163 23/07/2020 SC COMPANIA DE UTILITATI
PUBLICE SA FOCSANI

SC COMPANIA DE UTILITĂŢI
PUBLICE S.A. FOCŞANI

21 M 2020 05164 23/07/2020 EUGENIA PARASCHIVESCU atac la persoană

22 M 2020 05165 23/07/2020 S.C. ASISGER S.R.L. GERASIS

23 M 2020 05166 23/07/2020 YEZYL HOLDINGS LIMITED Deroni

1 M 2020 04251 14/07/2020 SC BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 05167 23/07/2020 AUREL BUZATU VD VERY DREAM

25 M 2020 05168 23/07/2020 S.C. DISPOLINE S.R.L. DispoInJect

26 M 2020 05169 23/07/2020 REMEDICA IP LIMITED MINEAPP

27 M 2020 05170 23/07/2020 ROMAQUA GROUP S.A. SURSELE BORSEC

28 M 2020 05171 23/07/2020 S.C. TEXTECH COMPLET
SOLUTION S.R.L.

Fabrica de sandwichuri Din 2010
te salveaza cand iti este foame!

29 M 2020 05172 23/07/2020 VASILE-LAURENTIU ROSCA Grillico

30 M 2020 05173 23/07/2020 FIBER TECHNO DESIGN SRL WELLZONE

31 M 2020 05174 23/07/2020 SC BRIGHT HEALTHY FOOD
SRL

NINNA mâncare faină

32 M 2020 05175 23/07/2020 CIPRIAN CERNAT CHIPPEWA

33 M 2020 05176 23/07/2020 CIPRIAN CERNAT MODULOTERAPIE

34 M 2020 05177 23/07/2020 CIPRIAN CERNAT KOMBUCCO ORIENTALIS

35 M 2020 05178 23/07/2020 DONA LOGISTICA SA Sanvero Complex de fermenți
biliari

36 M 2020 05179 23/07/2020 LAURA-IOANA ALEXE UNO for beautiful people

37 M 2020 05180 23/07/2020 S.C. LEDA CENTER S.R.L. Dracula Adventure City

38 M 2020 05181 23/07/2020 COSMIN DABIJA CRAMA DABIJA PANCIU
VINEYARD

39 M 2020 05183 23/07/2020 LAZAR MIHAI BOT MICHAELS LEATHER

40 M 2020 05184 23/07/2020 SMARTY VIEW ONLINE SRL SVOTECH

41 M 2020 05185 23/07/2020 AZIMUT VISION SRL Azimut Vision

42 M 2020 05186 23/07/2020 DORU-MIHAITA MOISUC Dolzy

43 M 2020 05187 23/07/2020 DORU-MIHAITA MOISUC BOLZY



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/07/2020

SYSTEMS (ALLEVO) SRL, STR.
COLŢEI NR. 23, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030245, ROMANIA

(540)

FinTPc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.05

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii de cercetare și dezvoltare
calculatoare și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 05145
(151) 23/07/2020
(732) NEURAL CAM SRL, STR.GARII

21 CORP D1, PARTER, BIROU
1A, LIBERTY TECHNOLOGY
PARK CLUJ, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

NeuralCam

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 26.11.03

(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 şi 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.
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 05146
(151) 23/07/2020
(732) GEORGE-GINO IORGULESCU,

STR. MÂNĂSTIREA VLAD ŢEPEŞ
NR. 113A, JUDEŢ ILFOV, SAT
SILIŞTEA SNAGOVULUI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ECLIPSE

(210) M 2020 04251
(151) 14/07/2020
(732) SC BUSINESS INFORMATION
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(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială şi proiectare industrială, servicii de
control al calității şi de autentificare, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 05147
(151) 23/07/2020
(732) TCE UMARO S.A.,

SOS.BUCURESTI- PLOIESTI
NR.172-176, CLADIREA A,CORP
A2 - BIROU 2, ET.2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UMARO SA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

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

7. Maşini şi maşini-unelte şi în special maşini-
unelte pentru prelucrarea metalelor prin aschiere
şi de formare plastică, pentru prelucrarea
lemnului şi pentru alte industrii prelucrătoare,
maşini pentru agricultură..
8. Scule şi unelte de uz industrial şi gospodăresc
acţionate manual.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, didactice şi
de cercetare.
12. Mijloace de transport pentru aruncătoare de
mine (vehicule).
13. Aruncătoare de mine.
35. Activităţi de comerţ interior şi exterior,
publicitate, servicii de comerţ cu produse
realizate, recuperate şi recondiţionate precum cu
produse obţinute prin barter.
37. Servicii de montaj şi reparaţii la maşinile
şi utilajele sus menţionate inclusiv a celor

din industria alimentară agricultură şi încălzire
centrală.
42. Proiectare pentru maşinile şi utilajele sus
menţionate precum şi servicii de asistenţă
tehnică pentru acestea..

───────

(210) M 2020 05148
(151) 23/07/2020
(732) S.C. BELUGA FARM GRUP

S.R.L., COMUNA SARULESTI,
CVARTAL 29, PARCELA 716,
CAMERA 5, JUDEŢ CALARASI,
SAT SARULESTI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA
SRL, B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP.
12, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

BNĂCIUNI de Săruleşti
Bucurii cu gust de la

BELUGA FARM GRUP

(531) Clasificare Viena:
01.05.23; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, alb, negru

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────
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(210) M 2020 05149
(151) 23/07/2020
(732) CĂLIN-GHEORGHE MATIEŞ,

COMUNA SÎNTIMBREU NR. 104C,
JUDEŢ ALBA, SAT GALTIU, ALBA,
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)

Dr. PAW

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 03.06.03

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 4132 C), roz (Pantone 7635
C), crem (Pantone 7506 C)

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

3. Deodorante pentru animale, dezodorizante
pentru animale, produse cosmetice pentru
animale, preparate pentru îngrijirea animalelor,
produse de curățat pentru cuști de animale,
produse pentru împrospătarea respirației (pentru
animale), șampoane pentru animale (preparate
de toaletă nemedicinale), sprayuri de îngrijire
pentru animale.
5. Suplimente alimentare pentru animale,
vitamine pentru animale, medicamente
pentru animale, zgărzi antiparazitare pentru
animale, stimulente alimentare pentru animale,
suplimente proteice pentru animale, preparate
farmaceutice pentru animale, produse
neutraceutice pentru animale, șampoane
insecticide pentru animale, chiloți igienici pentru
animale de companie, medicamente pentru
animale, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii pentru animale, preparate farmaceutice
pentru tratarea viermilor la animale de

companie, produse pentru eliminarea mirosului
de animale de companie, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), șampoane
medicinale pentru animale de companie, scutece
pentru animale, stimulente alimentare pentru
animale.
18. Lese de animale, zgărzi pentru animale,
jambiere pentru animale, îmbrăcăminte pentru
animale, costume pentru animale, hamuri pentru
animale, pături și cuverturi pentru animale.
20. Culcușuri pentru animale, case de joacă
pentru animale de companie, căsuțe pentru
animale de companie, coșuri de dormit pentru
animale domestice, nu din metal, coșuri
nemetalice de transportat animale domestice,
cotețe pentru animale, culcușuri portabile pentru
animale de companie, cuști nemetalice pentru
transportul animalelor, perne pentru animale
de companie, plăcuțe de identificare de plastic
pentru animale.
21. Litiere pentru animale (cutii), piepteni
pentru animale domestice, curse pentru animale
dăunătoare, biberoane pentru animale mici,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
boluri pentru hrănirea animalelor de companie,
automate, boluri pentru băut pentru animale
de companie, cuști de sârmă pentru
animale domestice, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie,
dispozitive neelectrice pentru curățarea lăbuțelor
animalelor de companie, Iese pentru animale,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, perii de dinți pentru animale, perii
pentru animale de companie, perii pentru
toaleta animalelor de companie, piepteni pentru
animale domestice, recipiente de băut pentru
animale, recipiente de mâncare pentru animale
de companie, recipiente de uz casnic pentru
depozitarea hranei pentru animale de companie,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare și de băut animalelor de companie,
vase de mâncare pentru animale de casă.
28. Jucării pentru animale, machete de animale
(jucării).
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
hrană mixtă pentru animale, biscuiți pentru
animale, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, hrană de
animale pentru înțărcarea animalelor, nutreț
fortifiant pentru animale, leguminoase (alimente
pentru animale), produse comestibile pentru
animale, litieră pentru animale mici (aşternut),
hrană sintetică pentru animale, hrană mixtă
pentru animale, litiere pentru animale domestice
(aşternut), băuturi pentru animale de companie,
celuloză destinată utilizării ca așternut pentru
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animale, făină pentru animale, ierburi pentru
consumul uman sau animal, lapte pentru utilizare
ca aliment pentru animale, lapte praf pentru
hrana animalelor, litieră pentru animale, obținută
din silicat de calciu hidratat, nisip aromat (litieră)
pentru animale de companie, oase comestibile
și sticksuri pentru animale de casă, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, scoarță
de copac utilizată ca litieră pentru animale,
momeala vie pentru pescuit, furaje, nutrețuri,
preparate pentru îngrășarea animalelor, animale
vii.
35. Servicii de comerț cu hrană, băuturi,
recompense, delicatese, suplimente alimentare,
jucării, jocuri, ansambluri de joacă, produse
de îngrijire a pielii, părului, blănii și penelor,
produse de îngrijire a ochilor și urechilor, produse
de îngrijire a ghearelor, produse cosmetice,
produse de îngrijire dentară, produse de igienă,
scutece, covorașe absorbante, produse de
curățat, produse antiparazitare, îmbrăcăminte,
încălțăminte, lese, botnițe, zgărzi, hamuri,
perii, piepteni, clești, veselă pentru servirea
mesei, adăpători, litiere, produse pentru litiere,
așternuturi igienice, terarii, acvarii, produse
și accesorii pentru terarii și acvarii, colivii,
produse și accesorii pentru colivii, genți și
cuști pentru transport, centuri de siguranță
auto, scaune destinate utilizării în vehicule,
cărucioare, perne, pături, paturi, culcușuri, cuști,
coșuri, cuiburi, mobilier, toate aceste produse
menționate anterior fiind destinate animalelor și
animalelor de companie, servicii de publicitate
și de promovare a vânzărilor, organizarea de
expoziții, târguri, evenimente, concursuri în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea de
campanii publicitare și de promovare, publicitate
pentru magazine și rețele de magazine,
proiectarea de materiale publicitare, publicarea
de texte publicitare, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare,în scopuri
de comercializare cu amănuntul, pet shops
(servicii de comerţ), managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de marketing.

───────

(210) M 2020 05150
(151) 23/07/2020
(732) ŞTEFAN RUSCANU, COMUNA

ŞARU DORNEI NR. 10,
JUDEŢ SUCEAVA, SAT ŞARU
BUCOVINEI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BUCOVINA
CRAZY OFF-ROAD

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 01.01.02; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05151
(151) 23/07/2020
(732) AMA SERCOM SRL , ALEEA

TERASEI NR. 2, BL. E1, SC. 4, ET.
4, AP. 77, SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 041773,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Apartamente AZZURRO

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

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

───────
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(210) M 2020 05152
(151) 23/07/2020
(732) DANTE STEIN, STR. PROF. ION

BOGDAN NR. 4-6, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PARTIDUL
RE:START ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.18

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben

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

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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 05153
(151) 23/07/2020
(732) SC WATER STORAGE TANK

SRL, STR. ALEXANDRU CEL BUN
NR 32, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

WST WATER
STORAGE TANK SRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.14; 26.11.13

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

11. Rezervoare de apă.
───────
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(210) M 2020 05154
(151) 23/07/2020
(732) VALENTIN-LIVIU PANA , B-DUL

TIMIŞOARA, NR. 63, BL. 0D8, SC.
4, ET. 6, AP. 148, SECTOR 6
, BUCUREŞTI, 17006,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VLADIMIR VEDRASCO, ALE.
ROZELOR, NR 32, BL K3, SC B, ET
1, AP 5, JUD. IASI, IASI, 021304,
IAȘI, ROMANIA
OLEG CAMINSCHI, STR
VORNICEI, NR 4, BL 5, ETAJ 4,AP
13, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Savori

(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.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05155
(151) 23/07/2020
(732) VALENTIN-LIVIU PANA , B-DUL

TIMIŞOARA, NR. 63, BL. 0D8, SC.
4, ET. 6, AP. 148, SECTOR 6
, BUCUREŞTI, 17006,
BUCUREȘTI, ROMANIA
OLEG CAMINSCHI, STR
VORNICEI, NR 4, BL 5, ETAJ 4,AP
13, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA
VLADIMIR VEDRASCO, ALE.
ROZELOR, NR 32, BL K3, SC B, ET
1, AP 5, JUD. IASI, IASI, 021304,
IAȘI, ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Gustăreşti

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.01.16; 26.01.18;
19.03.03; 19.03.15; 11.01.02; 11.01.04

(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.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 05156
(151) 23/07/2020
(732) RWR TRADE SRL, STR.

RĂZBOIENI NR. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400260, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TIP TOP Wash

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
18.01.23; 26.15.25

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

clase:
37. Servicii de spălătorie auto de tip self service,
spălarea şi curăţarea vehiculelor, lustruirea,
gresarea şi lubrifierea vehiculelor, întreţinerea
vehiculelor, curăţarea geamurilor şi a altor
componente auto.

───────

(210) M 2020 05157
(151) 23/07/2020
(732) RWR TRADE SRL, STR.

RĂZBOIENI NR. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400260, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TIP TOP Carpet

(531) Clasificare Viena:
09.01.21; 26.13.01; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
37. Spălarea covoarelor, carpetelor, mochetelor,
ţesăturilor şi altor materiale textile, curăţarea
şi dezinfectarea covoarelor, carpetelor,
mochetelor, ţesăturilor şi altor materiale textile,
îndepartarea petelor de pe covoare, carpete,
mochete, ţesături şi materiale textile, curăţare
uscată.
40. Tratarea covoarelor, carpetelor, mochetelor,
ţesăturilor şi materialelor textile pentru a le
conferi proprietăţi antistatice şi rezistenţă la
praf şi la pete, tratament antimicrobian pentru
covoare, carpete, mochete, ţesături şi materiale
textile, dezodorizarea covoarelor, carpetelor,
mochetelor, ţesăturilor şi altor materiale textile.

───────

(210) M 2020 05158
(151) 23/07/2020
(732) RWR TRADE SRL, STR.

RĂZBOIENI NR. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400260, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CARPET 101 SAMPON
PROFESIONAL DE COVOARE

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
3. Produse pentru curăţarea covoarelor,
carpetelor, mochetelor, ţesăturilor şi materialelor
textile, detergenţi, şampon pentru covoare,
mochete, carpete, alte ţesături şi materiale
textile, soluţii pentru îndepărtarea petelor şi
de degresare a suprafeţelor, săpun pentru
strălucirea ţesăturilor şi a textilelor.

───────
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(210) M 2020 05159
(151) 23/07/2020
(732) RWR TRADE SRL, STR.

RĂZBOIENI NR. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400260, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SELFY SPUMĂ ACTIVĂ

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
3. Spumă activă de spălare şi curăţare a
autovehiculelor, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire a autovehiculelor, soluţii
pentru îndepărtarea petelor, detergenţi auto,
lichide pentru curăţarea parbrizului şi a altor
componente auto.

───────

(210) M 2020 05160
(151) 23/07/2020
(732) VALENTIN-LIVIU PANA , B-DUL

TIMIŞOARA, NR. 63, BL. 0D8, SC.
4, ET. 6, AP. 148, SECTOR 6
, BUCUREŞTI, 17006,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 17006,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

artum

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.02

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, Băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 05161
(151) 23/07/2020
(732) OCTAVIAN ANDREI TUPAN, SOS.

PIPERA NR. 13, BL. 2F, SC. 1, ET.
3, AP. 11, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WURSTAHOLICS

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

43. Restaurante.
───────

(210) M 2020 05162
(151) 23/07/2020
(732) MATEO MINA, BD. MAMAIA

NR. 281C, ET. 1, AP. 4, JUD.
CONSTANŢA
, CONSTANŢA, 900559,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BOUNTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

40. Servicii de imprimare pe materiale textile.
───────

(210) M 2020 05163
(151) 23/07/2020
(732) SC COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICE SA FOCSANI, STR.
NICOLAE TITULESCU NR. 9,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCSANI,
620018, VRANCEA, ROMANIA

(540)

SC COMPANIA DE UTILITĂŢI
PUBLICE S.A. FOCŞANI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.01.07; 26.01.04;
26.01.18; 26.04.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX #012c81, HEX #2086f7,
HEX=#67a6d5 ), alb (HEX #ffffff)

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

37. Forarea puțurilor de apă.
39. Aducțiunea apei, distribuția apei.
40. Tratarea și epurarea apei.
42. Întreținere de site-uri web.

───────
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(210) M 2020 05164
(151) 23/07/2020
(732) EUGENIA PARASCHIVESCU,

CALEA DOROBANŢILOR NR.
111-135, BL. 9A, SC. G, AP.
247, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

atac la persoană

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
20.01.03; 14.07.02; 01.15.15

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

16. Săptămânal de investigaţii şi dezvăluiri
(publicaţie).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment: activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05165
(151) 23/07/2020
(732) S.C. ASISGER S.R.L., STR.

PETRU MAIOR, NR.9, JUD.
CARAS-SEVERIN, RESITA,
CARAȘ SEVERIN, 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)

GERASIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11; 26.01.10

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

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, trestie, papură, răchită, corn, os, fildeş,
fanoni de balenă, baga, chihlimbar, sidef, spumă
de mare, celuloid şi imitaţii ale acestor materiale
sau din materiale plastice, articole şi confecţii din
lemn şi material plastic (mobilă şi mobilier).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou referitor
la produsele din clasa 20.

───────
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(210) M 2020 05166
(151) 23/07/2020
(732) YEZYL HOLDINGS LIMITED ,

ORESTI MAKRI NR.4, KAPSALOS,
LIMASOL, 3082, CIPRU, LIMASOL,
3082, CIPRU, CIPRU

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCURESTI, 190,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Deroni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02; 26.01.18; 05.07.02;
26.11.05

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

29. Conserve de legume, fasole albă în
sos tomat, tofu, fasole prelucrată, fasole
în conservă, legume conservate, conserve
de fasole, leguminoase conservate, sos de
fasole, năut, preparat, pastă de năut, linte
(legume) conservată, linte (uscată), pastă de
vinete, porumb dulce (conservat), leguminoase
prelucrate, fasole uscată, năut uscat.

───────

(210) M 2020 05167
(151) 23/07/2020
(732) AUREL BUZATU, STR.

LUCEAFARULUI NR. 11, BL.
F2, SC. C, ET. 1, AP. 7, JUD.
CALARASI, CALARASI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

VD VERY DREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 26.04.18

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

14. Metale preţioase, aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale preţioase,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────
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(210) M 2020 05168
(151) 23/07/2020
(732) S.C. DISPOLINE S.R.L., STR.

OITUZ, NR. 421, JUD. ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
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)

DispoInJect

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.12

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

clase:
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare.

───────

(210) M 2020 05169
(151) 23/07/2020
(732) REMEDICA IP LIMITED, GRIVA

DIGENI 115, TRIDENT CENTRE,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MINEAPP

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

3. Preparate cosmetice, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, loțiuni pentru păr, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, apă micelară, loțiuni pentru uz
cosmetic, preparate pentru îngrijirea unghiilor,

antiperspirante (produse de toaletă), truse
cosmetice, deodorante de uz personal,
preparate de duș pentru igienă personală
sau folosite ca deodorant (produse de
toaletă), șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, produse pentru machiaj, produse de
demachiere, măști cosmetice, lapte demachiant
pentru toaletă.
5. Produse farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente, preparate, substanțe
și băuturi dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, suplimente dietetice
pentru oameni și animale, preparate și
substanțe medicinale, suplimente alimentare
de uz medical, suplimente alimentare pe
baz[ de vitamine și/sau minerale, suplimente
nutritive, medicamente, băuturi de uz medicinal,
ceaiuri medicinale, preparate nutraceutice
de uz terapeutic sau medical, dulciuri
farmaceutice, suplimente homeopate, alimente
pentru bebeluși: dezinfectanți și antiseptice,
creme, loțiuni, geluri, săpunuri, șampoane,
preparate de toaletă medicinale, preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, adjuvanți pentru scopuri medicale,
anestezice, astringenți pentru scopuri medicale,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, bicarbonat
de sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, bomboane,
medicinale, bomboane pentru scopuri medicale,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat
pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
scopuri medicale, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, medicamente pentru scopuri
medicale, elixire (preparate farmaceutice),
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
enzime pentru scopuri medicale, extracte
din plante pentru scopuri medicale, loțiuni
pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicamentoase de toaletă, nămol medicinal/
sediment medicinal (nămol), infuzii medicinale,
ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, rădăcini medicinale, medicamente
de uz uman, suplimente alimentare pe bază
de minerale, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, preparate
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farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, propolis pentru scopuri
farmaceutic, suplimente dietetice pe baza de
propolis, lăptișor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, seruri, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, tincturi pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman și veterinary,
preparate pe baz[ de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, carbolineum (antiparazitar),
cărbune pentru scopuri farmaceutice, laxative,
suplimente alimentare pe bază de minerale, fibre
dietetice, depurative, suplimente enzimatice,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, probiotice.

───────

(210) M 2020 05170
(151) 23/07/2020
(732) ROMAQUA GROUP S.A., STR.

CARPAȚI NR. 46, JUD. HARGHITA,
BORSEC, 535300, HARGHITA,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SURSELE BORSEC

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

32. Ape minerale și gazoase, apă lithia
(bogată în litiu), apă minerală (băuturi), apă
carbogazoasă, ape de masă, ape de izvor, ape
(băuturi).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legatură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri

în domeniul vanzării de produse și prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broșuri și material tipărit),
distribuire de anunțuri publicitare, distribuire de
eșantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoționale, distribuție
de fluturași, broșuri, materiale tiparite și
mostre în scop publicitar, distribuție și
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
publicitate, publicitate și marketing, servicii de
publicitate pentru promovarea vânzările de
băuturi: analiza de afaceri, cercetare și servicii
de informare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare, toate
acestea în legătură cu produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, aranjamente (organizarea) de
călătorie, ambalarea și depozitarea mărfurilor:
ambalare de produse în containere, ambalarea
produselor, depozitare de produse, depozitare
temporară de livrări, depozitare și livrare
de bunuri, servicii de etichetare, servicii de
îmbuteliere, servicii de împachetare și ambalare,
subdivizarea și reambalarea bunurilor, transport
și depozitare, împachetare și ambalare de
bunuri, transport, transport și livrare de bunuri,
ambalarea mărfurilor, servicii de livrare a
mărfurilor, servicii de manevrare și transport de
mărfuri, servicii de manipulare a mărfii de import
și export, servicii de transport și expediție de
mărfuri, transport de mărfuri, colectare, transport
și livrare de produse, expediere de mărfuri,
reexpediere de mărfuri: ridicare de mărfuri,
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servicii de distribuție, servicii de expediere,
servicii de transport, servicii de transport
comercial de mărfuri, servicii de urmărire a
mărfurilor, toate acestea în legătură cu produsele
din clasa 32.

───────

(210) M 2020 05171
(151) 23/07/2020
(732) S.C. TEXTECH COMPLET

SOLUTION S.R.L., SOS.
PANTELIMON NR. 255, CAMERA
2, BL. 43, SC. F, ET. 4, AP.
216, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, 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)

Fabrica de sandwichuri
Din 2010 te salveaza
cand iti este foame!

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 27.07.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu, roșu,
negru

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

30. Sandvișuri.
43. Servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de restaurant.

───────

(210) M 2020 05172
(151) 23/07/2020
(732) VASILE-LAURENTIU ROSCA,

STR. CRINILOR NR. 2, JUD. IASI,
TARGU FRUMOS, 705300, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Grillico

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 11.01.04; 11.01.25;
29.01.13

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

clase:
8. Unelte și scule acționate manual, cuțite,
furculițe și linguri, arme albe, aparate de ras.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 05173
(151) 23/07/2020
(732) FIBER TECHNO DESIGN SRL,

STR. ALUNULUI NR. 21C, JUD.
ILFOV, SAT MOGOSOAIA, 077135,
ILFOV, ROMANIA

(540)
WELLZONE

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

41. Furnizarea de instruire online, furnizare
de cursuri de instruire online, servicii sportive
și de fitness, sport și fitness, cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
instruire în domeniul asistenței medicale și al
nutriției, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente automobilistice,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente hipice, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
servicii de educație în materie de nutriție.
44. Consultanță în nutriție, consiliere legată de
nutriție, consultanță legată de nutriție, servicii
de consultanță legate de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, furnizare de
informații referitoare la nutriție, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutriție.

───────

(210) M 2020 05174
(151) 23/07/2020
(732) SC BRIGHT HEALTHY FOOD

SRL, STR. PIETROSITA, JUD.
DAMBOVITA, PIETROSITA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

NINNA mâncare faină

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 05.05.04;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, galben, maro,
negru, albastru

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

35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrare
de afaceri, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, administrare
de birouri de afaceri pentru terți, administrare
de concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimară de afaceri, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, administrarea
comercială a licențelor produselor și a
serviciilor pentru terți, administrarea hotelurilor,
administrarea magazinelor, administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale,
asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în afaceri,
asistență în domeniul administrării afacerilor în
regim de franciză, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
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asistență pentruadministrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
pentru întreprinderi industriale sau comerciale
în legătură cu gestionarea activitățilorlor,
asistență pentru întreprinderi industriale în
legătură cu conducerea afacerilor lor, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind gestiunea comercială în
cadrul unui contract de franciză, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență privind organizarea întreprinderii,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, asistență în materie de
management pentru înființarea întreprinderilor
comerciale, asistență în materie de management
privind afacerile, consilierea managementului
privind recrutarea de personal, date referitoare
la afaceri, furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de asistență în
managementul afacerilor, furnizare de asistență
pentru înființarea unei afaceri în sistem de
franciză, furnizare de asistență în afaceri,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizor de servicii externalizate
în domeniul managementului relațiilor cu
clienții, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere
publicitară, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, management de afaceri
comerciale, management de hoteluri pentru
terți, management de restaurant pentru terți,
management hotelier pentru terți, management
în procesele de afaceri, întocmire de
rapoarte economice, managementul activităților
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul relației cu clienții,
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, negociere de contracte privind achiziția
și vânzarea de produse, organizare de întâlniri
de afaceri, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, organizarea administrării afacerilor,
organizarea afacerilor, organizarea întâlnirilor
de afaceri, planificare a întâlnirilor de afaceri,
planificare corporativă, planificare strategică
în afaceri, planificarea administrării afacerilor,

planificarea afacerilor, servicii de administrare a
afacerilor, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de franciză care oferă asistență în
afaceri, servicii de gestionare a afacerilor în
legătură cu comerțul electronic, servicii de
gestionare a lanțului de aprovizionare, servicii
de intermediere comercială, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii online de colaborări de
afaceri în rețea, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, servicii pentru strategia
și planul de afaceri, supervizarea administrării
afacerilor, supervizare de afaceri, administrarea
vânzărilor, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legă tură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu iaurturi înghețate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
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cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, consiliere
cu privire la produse de consum, cotații de
preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, 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
informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agenții
de import și export, administrare în materie

de activități de marketing, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, asistență în
domeniul comercializării produselor, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, editare și actualizare de texte
publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, lipirea de afișe publicitare,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, mostre de produse, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea traficului pe site,
organizare de lansări de produse, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, promovare computerizată
de afaceri, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale publicitare, publicitate, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, servicii de marketing,
servicii de promovare, servicii de publicitate.

43. Servicii de baruri, bufet salate, bufete cu
autoservire, cantine, decorare de alimente,
decorare de torturi, ceainării, fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
banchete, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, restaurante cu autoservire, restaurante
(servirea mesei), servicii de gătit, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncăruri și
băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete (mâncare și băutură), servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
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cu servire la pachet, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, asigurare de spații
de cazare pentru turiști, case de oaspeți
(cazare), case de vacanță, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, pensiuni, servicii de cazare hotelieră,
organizare de cazare temporară, organizare și
furnizare de cazare temporară, spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, consiliere în domeniul culinar, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, furnizarea de recenzii despre
restaurante, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05175
(151) 23/07/2020
(732) CIPRIAN CERNAT , STR. LIVIU

REBREANU NR. 18, BL. A5, SC. 7,
AP. 85, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031789, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CHIPPEWA

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

5. Ceai de uz medical.
───────

(210) M 2020 05176
(151) 23/07/2020
(732) CIPRIAN CERNAT , STR. LIVIU

REBREANU NR. 18, BL. A5, SC. 7,
AP. 85, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031789, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MODULOTERAPIE

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

9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea și
reproducerea sunetului sau imaginii, CD-uri,
DVD-uri.

───────

(210) M 2020 05177
(151) 23/07/2020
(732) CIPRIAN CERNAT , STR. LIVIU

REBREANU NR. 18, BL. A5, SC. 7,
AP. 85, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031789, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KOMBUCCO ORIENTALIS

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

5. Suplimente alimentare pe bază de ingrediente
orientale pentru scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 05178
(151) 23/07/2020
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

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

(540)

Sanvero Complex
de fermenți biliari
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(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 02.09.25

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb,
galben, roșu,

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 05179
(151) 23/07/2020
(732) LAURA-IOANA ALEXE, STR.

SERDARULUI NR. 9, BL. 46B,
SC. A, ET. 8, AP. 43, BUCUREȘTI,
011377, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNO for beautiful people

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Organizarea și susținerea de concerte,
servicii de disk jockey, servicii de divertisment,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
planificarea de petreceri (divertisment),
producția de spectacole, producție de programe
radio și de televiziune, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
divertisment radio, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, închirierea
de decoruri pentru spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore.

───────

(210) M 2020 05180
(151) 23/07/2020
(732) S.C. LEDA CENTER S.R.L., STR.

CRINULUI NR. 26B, BL. 1C, SC.
B, AP. 11, JUD. ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Dracula Adventure City

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.05

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1788C, Pantone 447C), mov (Pantone
663C), gri (Pantone cool gray 10C,
Pantone 426C), negru (Panrone black
6C)

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive și culturale,
servicii care au ca scop principal divertismentul,
amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de parcuri de amuzament,
servicii de amuzament, servicii de divertisment.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/07/2020

(210) M 2020 05181
(151) 23/07/2020
(732) COSMIN DABIJA, BLD. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 45A, BL.
B1, ET. 3, AP. 8, JUD. IAȘI, IAȘI,
700305, IAȘI, ROMANIA

(540)

CRAMA DABIJA
PANCIU VINEYARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 19.01.01

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 05183
(151) 23/07/2020
(732) LAZAR MIHAI BOT, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 19, BL. 19,
SC. C, AP. 10, JUD. BISTRITA-
NASAUD, BECLEAN, 425100,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

MICHAELS LEATHER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.08

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

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.

───────

(210) M 2020 05184
(151) 23/07/2020
(732) SMARTY VIEW ONLINE SRL, BLD.

OLTENIA NR. 71, BL. 49B, SC.
1, ET. 2, AP. 12, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)
SVOTECH

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
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materiale înregistrate, dispozitive pentru
siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, magneți, echipament pentru
scufundări, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, agende electronice,
amplificatoare, aparate de
copiere, aparate de captare a datelor,
aparate de înregistrare, aparate și instrumente
radio, aparate și instrumente multimedia,
aparate și instrumente de codificare și
decodare, cabluri de semnal pentru IT/AV
și telecomunicații, dispozitive audiovizuale și
fotografice, decodoare, digitizoare electronice,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente de
comunicare, dispozitive de codificare, dispozitive
de decodificare, dispozitive pentru stocarea de
date, echipamente de procesare a semnalelor
digitale, echipamente din domeniul tehnologiei
informaționale și audiovizualului, echipamente
pentru colectarea de date, tastaturi, terminale
multimedia, adaptoare USB, adaptoare pentru
carduri de memorie flash, agende digitale,
aparate de stocare pentru programe informatice,
carduri de memorie, discuri compacte (audio-
video), dispozitive cu memorie pentru stocare,
medii de stocare digitale, memorii USB, stickuri
de memorie, suporturi de date, suporturi de
stocare a
datelor, cabluri audio, cabluri de telecomunicații,
cabluri USB, cabluri optice, cabluri pentru
calculatoare, cabluri pentru sincronizarea
datelor, cabluri pentru transmisia de date,
aparate audio-vizuale, dispozitive audio și
receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, aparate de redare video,
aparate de prelucrare a imaginilor, aparate de
proiecție, aparate TV, aparate de supraveghere
vizuală, ecrane, monitoare, televizoare, aparate
de fotografiat, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, conținut media, baze de
date computerizate (programe), suporturi de
înregistrare (optice), fișiere
multimedia descărcabile, carduri de memorie
usb, cărți audio, software, aplicații
software, piese și accesorii pentru aparate
de comunicații, încarcatoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare USB, încărcătoare

fără fir, baterii, cabluri adaptoare (electrice),
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri),
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
aparatură de alimentare cu energie continuă
(baterii), componente electrice și electronice,
cabluri și fire, mufe pentru cabluri electrice.

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata în
legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, cabluri de semnal pentru it/
av și telecomunicații, aparate și instrumente
multimedia, cabluri de semnal pentru IT/
AV și telecomunicații, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata în legătură
cu dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice si mecanice), echipamente
de comunicare, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata în
legătură cu piese și accesorii pentru aparate
de comunicații, componente electrice și
electronice, aparate și instrumente pentru
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, cabluri și fire.

───────
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(210) M 2020 05185
(151) 23/07/2020
(732) AZIMUT VISION SRL, STR.

DUNARII NR. 60, AP. 16, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Azimut Vision

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

16. Manuale de instrucțiuni pentru educație,
cărți tipărite în domeniul educației muzicale,
cursuri tipărite, hârtie și carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație în domeniul informaticii, educație
și instruire, furnizarea educației, educație,
divertisment și sport, servicii specifice școlilor
(educație), consiliere în carieră (educație),
educație în domeniul științei informaticii,
consultanță profesională referitoare la educație,
informații în materie de educație, servicii de
educație și pregătire profesională, educație
în domeniul procesării de date, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație, instruire și divertisment, organizare
de întâlniri pe teme de educație, educație
în domeniul proiectării asistate de calculator,
servicii de consultanță în materie de
educație, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, servicii educaționale
de furnizare a cursurilor de educație,
educație și instruire în domeniul procesării
datelor electronice, organizare de examinări
și teste în domeniul educației, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, servicii de educație pentru
comunicarea de metode de predare referitoare
la procesarea datelor, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, cursuri prin
corespondență, cursuri de formare, organizare
de cursuri, furnizare de cursuri educaționale,

cursuri de instruire scrise, cursuri de formare
avansată,
organizare de cursuri de instruire, coordonare de
cursuri prin corespondență, furnizare de cursuri
de formare, furnizare de cursuri de pregătire,
oferte de cursuri de instruire, furnizare de cursuri
de instruire, organizare și coordonare de cursuri,
organizare de cursuri de formare, organizare
de cursuri prin corespondență, cursuri de
pregătire în domeniul științei, cursuri de pregătire
în domeniul managementului, organizare de
cursuri de instruire tehnică, coordonare de
cursuri de formare profesională, cursuri de
pregătire în domeniul ingineriei, furnizare de
cursuri de formare continuă, furnizare de cursuri
de instruire online, cursuri de pregătire în
domeniul designului, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05186
(151) 23/07/2020
(732) DORU-MIHAITA MOISUC, CAL.

CALARASILOR NR. 73, BL. 19, SC.
1, ET. 6 AP. 12, JUDEŢ BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

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

(540)
Dolzy

(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, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, carne
preparată, cartofi umpluți, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne
de vânat, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate care conțin [în principal]
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bacon, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), mâncăruri preparate pe
bază de carne, omlete, salate aperitiv, salate
de cartofi, salate de legume, salate preparate,
salată caesar, salate pe bază de cartofi,
supe, hamburgeri, mezeluri, produse din carne
preparate.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi
dulci, produse apicole de uz alimentar, batoane
de cereale și batoane energizante, ciocolată,
cornuri, cozonaci, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, deserturi
preparate [produse de cofetărie], fulgi de
cereale, înghețate și dulciuri, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, pâine, produse de
brutărie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie și
înghețate, produse pe bază de ciocolată, tablete
(dulciuri), vafe, gofre, tiramisu, aperitive (tartine),
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, brioșe, chipsuri din cereale,
clătite, clătite americane, covrigei, floricele
de porumb, hamburgeri (sandvișuri), hot dog
(sandvișuri), înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
pregătite pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, nachos (mâncare tradițională
mexicană), pizza, plăcinte, plăcintă cu carne,
produse de patiserie din legume și carne,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, pufuleți de brânză, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, tortillas, taco, sushi.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, baruri,
cantine, bufete cu autoservire, ceainării, fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de banchete (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, pizzerii, 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 ale bistrourilor, servicii ale
barurilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de gătit, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servire de alimente și băuturi,
snackbaruri.

───────

(210) M 2020 05187
(151) 23/07/2020
(732) DORU-MIHAITA MOISUC, CAL.

CALARASILOR NR. 73, BL. 19, SC.
1, ET. 6 AP. 12, JUDEŢ BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

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

(540)

BOLZY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb
(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, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
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parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, carne
preparată, cartofi umpluți, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) bacon, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
pe bază de carne, omlete, salate aperitiv,
salate de cartofi, salate de legume, salate
preparate, salată caesar, salate pe bază de
cartofi, supe, hamburgeri, mezeluri, produse din
carne preparate., mâncăruri preparate constând
în principal din carne de vânat.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi
dulci, produse apicole de uz alimentar, batoane
de cereale și batoane energizante, ciocolată,
cornuri, cozonaci, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, deserturi
preparate (produse de cofetărie), fulgi din
cereale, înghețate și dulciuri, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, pâine, produse de
brutărie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie și
înghețate, produse pe bază de ciocolată, tablete
(dulciuri), vafe, gofre, tiramisu, aperitive (tartine),
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, brioșe, chipsuri din cereale,
clătite, clătite americane, covrigei, floricele de
porumb, hamburgeri (sandvișuri), înveliș pentru
sandvișuri, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de paste, nachos
(mâncare tradițională mexicană), pizza, plăcintă
cu carne, produse de patiserie din legume
și carne, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de cereale, pufuleți de
brânză, sandvișuri, spaghetti cu chiftele, tortillas,
taco, sushi., gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, hot dog (sandvișuri), plăcinte.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii oferite de baruri, cantine, bufete cu

autoservire, ceainării, fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
organizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de banchete (mâncare
şi băutură), organizare de mese la hoteluri,
pizzerii, 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,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii ale bistrourilor, servicii ale
barurilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de gătit, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii de
catering pentru recepțiile firmelor (furnizare de
alimente și băuturi), servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, snack-baruri.

───────



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020/04977  din data de  
17.07.2020, clasificarea corecta a produselor și serviciilor este: 
 
Clasa 9: Măști de protecție; măști de protecție respiratorie pentru purificarea aerului; măști 
de protecție pentru muncitori. 
Clasa 35: Regruparea în avantajul terţilor a măștilor de protecție (cu excepţia transportului 
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod. 
 

 



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2020/05086, publicat în data de 28/07/2020, 

clasificarea corectă este: 

Clasa 11: Aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale. 


