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Cereri Mărci publicate în 18/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02212 11/05/2020 NILBIDI TRANS SRL BIOTERRA

2 M 2020 03026 11/05/2020 SC EXCLUSIV HOLD PRESS
SRL

Exclusiv TV

3 M 2020 03030 11/05/2020 MIRCEA UNGUREANU CUPTORUL BUNICII

4 M 2020 03031 11/05/2020 FELICIAN BICA WOYA

5 M 2020 03034 11/05/2020 FABRICA DE CABINE FOTO
SRL

FAST Courier

6 M 2020 03035 11/05/2020 ADRIAN-MIHAI MĂNIUȚIU
DANIEL APOSTOL-BÎRZU

NOUA ECONOMIE

7 M 2020 03036 11/05/2020 SC DILUMIR CONSULTING SRL PREPELIȚESCU

8 M 2020 03037 11/05/2020 SC DILUMIR CONSULTING SRL PREPELIȚESCU

9 M 2020 03038 11/05/2020 VIOREL-CONSTANTIN VLAD ALESSIAH

10 M 2020 03039 11/05/2020 CRISTIAN MIHAI PRUIU W HERE WHERE get social

11 M 2020 03040 11/05/2020 S.C. MATEI CONF GRUP S.R.L. MICROPROTECT

12 M 2020 03041 11/05/2020 BOGDAN-ALEXANDRU
IONASCU

Fortis

13 M 2020 03042 11/05/2020 PATUTUL LUI ERIC SRL Patutul lui Eric

14 M 2020 03043 11/05/2020 SC Fistic Boutique SRL MEDITERANIA

15 M 2020 03044 11/05/2020 SC AMMA MUSIC & SOUND
SRL

PATRICIA

16 M 2020 03045 11/05/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one LAKE DISTRICT

17 M 2020 03046 11/05/2020 SC AXELA CONSTRUCTII SRL DRADARA

18 M 2020 03047 11/05/2020 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL S.A.

#RestartBucuresti

19 M 2020 03048 11/05/2020 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL S.A.

#RestartBucharest

20 M 2020 03051 11/05/2020 ŞTEFAN VALENTIN MANDACHI Trage bacteriile în țeapă

21 M 2020 03052 11/05/2020 SC PRESS MEDIA
ELECTRONIC SRL

De Ce Medical De Ce se
întâmplă?

22 M 2020 03054 11/05/2020 ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI GIGOLO

23 M 2020 03055 11/05/2020 SC PRESS MEDIA
ELECTRONIC SRL

De Ce BUSINESS De Ce se
întâmplă?
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 03056 11/05/2020 ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI Let’s make Bucovina great again

25 M 2020 03057 11/05/2020 SC PRESS MEDIA
ELECTRONIC SRL

DEFENSE ROMANIA

26 M 2020 03058 11/05/2020 Procircle Marketplace SRL ProfiCircle

27 M 2020 03059 11/05/2020 SC PRESS MEDIA
ELECTRONIC SRL

ştiri Diaspora Românii împreună!

28 M 2020 03060 11/05/2020 DROMIAN CRAFTSHOP DROMIAN LEATHER

29 M 2020 03061 11/05/2020 DANIEL DAN ROMANIA NOASTRA

30 M 2020 03062 11/05/2020 ABCJAR3 S.R.L. abcjar

31 M 2020 03063 11/05/2020 S.C. Agile Media S.R.L. Peteco.ro For your Pet!

32 M 2020 03064 11/05/2020 SC H2O SPORTS
DISTRIBUTION SRL

RAW TRIP

33 M 2020 03065 11/05/2020 SPOT VISION LIGHTING
DISTRIBUTION SRL

VISION LIGHTING

34 M 2020 03066 11/05/2020 VLAD PAȘALĂU Mr. Papa

35 M 2020 03068 11/05/2020 EDUARD VERIOTTI dispensarul verde

36 M 2020 03069 11/05/2020 ABCJAR3 S.R.L. PUI LA JAR & MORE
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(210) M 2020 02212
(151) 11/05/2020
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL. A1,
AP. 60, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810060, BRĂILA, ROMANIA

(540)
BIOTERRA

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

3. Săpunuri, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5. Produse farmacetiuce şi de uz veterinar.

───────

(210) M 2020 03026
(151) 11/05/2020
(732) SC EXCLUSIV HOLD PRESS

SRL, STR. GEORGE BACOVIA
NR. 14, AP. 2, PARTER, JUDEȚUL
BACĂU, ONEȘTI, 601090, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Exclusiv TV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producție de programe tv.

───────

(210) M 2020 03030
(151) 11/05/2020
(732) MIRCEA UNGUREANU, STR.

CĂPŞUNILOR NR. 22, COMUNA
MALU MARE, JUDEŢUL
DOLJ, .SAT PREAJBA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
CUPTORUL BUNICII

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

43. Servicii de mâncare la pachet, servicii
de cazare temporară, prepararea alimentelor,
servicii oferite de cantine, pensiuni, bar,
bufet pentru gustări, servicii de restaurant
washoku, restaurante pentru turiști, restaurante
cu autoservire, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante fast-
food, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servire de
alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii prestate
de o agenție
pentru rezervări de restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2020 03031
(151) 11/05/2020
(732) FELICIAN BICA, STR.

PORUMBACULUI NR. 5, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, 557192, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
WOYA

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produsede parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți,
articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane
cu handicap, aparate de masaj, aparate,
dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
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11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculiț
elor, cuțitelor și lingurilor, piepteni și bureți, perii
(cu excepția pensulelor), material pentru perii,
articole pentru curățare, sticlă brută sau
semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.

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

───────

(210) M 2020 03034
(151) 11/05/2020
(732) FABRICA DE CABINE FOTO SRL,

BD. NICOLAE TITULESCU NR.
25, JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
200188, DOLJ, ROMANIA

(540)
FAST Courier

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

36. Servicii de mandate poștale (efectuarea de
plăţi), servicii de garantare a plăţilor efectuate
prin mandate poștale.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03035
(151) 11/05/2020
(732) ADRIAN-MIHAI MĂNIUȚIU, ȘOS.

STRĂULEȘTI NR. 106, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DANIEL APOSTOL-BÎRZU, STR.
EROU IANCU NICOLAE NR. 103,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NOUA ECONOMIE

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

35. Publicitate prin toate formele cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, în special
online, asistență în managementul afacerilor,
consultanță privind afacerile, consultanta
în organizarea și managementul afacerilor,
prognoze economice, servicii de relații media,
servicii de lobby comercial, publicarea de texte
publicitare, procesarea cuvintelor, furnizarea de
informații comerciale, economice și de afaceri
inclusiv prin intermediul unui site web, servicii de
revista presei în domeniul economic și social.
41. Educație, instruire, programe audio/video
online, producție video, programe de radio
și televiziune, emisiune de televiziune, toate
acestea online sau offline, webinarii, furnizarea
de programe tv, nedescărcabile, prin servicii
de transmitere video la cerere (video
on demand), organizare și susținere de
evenimente, conferințe, webinarii, seminarii,
ateliere, workshopuri, gale, simpozioane online
sau în spatii publice organizate, organizare
de cursuri, workshopuri și traininguri pe
teme economice și socio-economice, biblioteca
electronică, servicii de punere în pagină,
altele decât în scopuri publicitare, publicarea
cărților, publicarea online a revistelor, ziarelor,
cărților și jurnalelor electronice, furnizare online
de publicații electronice, activități culturale și
educationale.

───────
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(210) M 2020 03036
(151) 11/05/2020
(732) SC DILUMIR CONSULTING SRL,

STR. PABURETU NR. 120, JUD.
VÂLCEA, BABENI, ROMANIA

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

(540)

PREPELIȚESCU

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.07; 03.07.24; 26.01.02; 26.11.02;
26.11.12

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03037
(151) 11/05/2020
(732) SC DILUMIR CONSULTING SRL,

STR. PABURETU NR. 120, JUD.
VÂLCEA, BABENI, ROMANIA

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

(540)
PREPELIȚESCU

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 03038
(151) 11/05/2020
(732) VIOREL-CONSTANTIN VLAD,

STR. VERONICA MICLE NR.
20, BL, M6, SC. C, ET. 2, AP.
121, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ALESSIAH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

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

servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03039
(151) 11/05/2020
(732) CRISTIAN MIHAI PRUIU, ALEEA

ARGES NR. 2, BL. T6, SC. A, ET.
7, AP. 43, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDUSTRIAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI, 144, BL. SR2, SC.
B, AP. 46, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)

W HERE WHERE get social

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.11.08; 29.01.11

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

clase:
41. Publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile, pe o aplicaţie folosită
pe smartphone.

───────
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(210) M 2020 03040
(151) 11/05/2020
(732) S.C. MATEI CONF GRUP S.R.L.,

INTR. PICTOR N. VERMONT
NR. 6, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MICROPROTECT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.05.01;
29.01.04

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

clase:
9. Costume de pericol biologic (îmbrăcăminte
de protecţie), îmbrăcăminte specială pentru
laborator biologic, îmbrăcăminte de protecţie
antiradiaţii, îmbrăcăminte de protecţie contra
substanţelor chimice.
10.  Măşti chirurgicale pentru protecţie
antibacteriană, viziere de protecţie pentru
uz chirurgical, viziere de protecţie pentru
uz medical, mănuşi de protecţie de uz
medical, măşti medicale pentru protecţie
împotriva substanţelor toxice, măşti faciale
de protecţie pentru uz medical, măşti de
protecţie respiratorie de uz chirurgical, măşti
de protecţie pentru gură de uz medical,
echipament chirurgical şi de tratare a
rănilor, îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului şi încălţăminte pentru personal medical
şi pacienţi, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului şi încălţăminte, susţinătoare

şi suporturi de uz medical, halate medicale,
costume chirurgicale sterile.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
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, furnizare de informaţii
privind produsele din indexuri baze de date,
în care se poate căuta, cu informaţii,
inclusiv text, documente electronice, baze
de date, informaţii grafice şi audiovizuale,
prin intermediul reţelelor de calculator şi
globale, regruparea în avantajul terţilor a
costumelor de pericol biologic, îmbrăcăminţii
speciale pentru laborator, îmbrăcăminţii de
protectie antiradiaţii, îmbrăcăminţii de protecţie
contra substanţelor chimice, a măştilor de
protecţie, a măştilor chirurgicale pentru protecţie
antibacteriană, vizierelor de protecţie pentru
uz chirurgical, vizierelor de protecţie pentru
uz medical, mănuşilor de protecţie de uz
medical, măştilor medicale pentru protecţie
împotriva substanţelor toxice, măştilor faciale
de protecţie pentru uz medical, măştilor de
protecţie respiratorie de uz chirurgical, măştilor
de protecţie pentru gură de uz medical,
echipamentului chirurgical şi de tratare a
rănilor, articolelor pentru acoperirea capului şi
încălţăminte pentru personal medical şi pacienţi,
îmbrăcăminţii, articolelor pentru acoperirea
capului şi încălţăminţii, susţinătoarelor şi
suporturilor de uz medical, halatelor medicale,
costumelor chirurgicale sterile (exceptând
transportul lor), 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 corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2020 03041
(151) 11/05/2020
(732) BOGDAN-ALEXANDRU IONASCU,

STR. G-RAL H.M. BERTHELOT
NR. 3A, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Fortis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03

(591) Culori revendicate:violet (Pantone P
93-7C), crem (Pantone P 34 -2C), roz
(Pantone P 65-6C)

(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.
5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 03042
(151) 11/05/2020
(732) PATUTUL LUI ERIC SRL,

STR. VRAJITORULUI NR. 6K,
JUDETUL ILFOV, BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Patutul lui Eric

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
26.04.05

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 03043
(151) 11/05/2020
(732) SC Fistic Boutique SRL, STR.

VASILE LUPU NR. 5A, CAMERA 2,
ET.1, AP.4, JUDEŢ ILFOV, TUNARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MEDITERANIA

(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 05.01.21;
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 03044
(151) 11/05/2020
(732) SC AMMA MUSIC & SOUND

SRL, ŞOS. OLTENIŢEI NR.
220, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PATRICIA

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 03045
(151) 11/05/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
one LAKE DISTRICT

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 03046
(151) 11/05/2020
(732) SC AXELA CONSTRUCTII SRL,

BD-UL LIVIU REBREANU NR.
125, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
307340, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
DRADARA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
43. Servicii de restaurante (servirea mesei).

───────
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(210) M 2020 03047
(151) 11/05/2020
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL S.A., STR.
PRECIZIEI NR. 24, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET.1, BIROUL
15, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
#RestartBucuresti

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii,
servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protecţia bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 03048
(151) 11/05/2020
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL S.A., STR.
PRECIZIEI NR. 24, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET.1, BIROUL
15, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
#RestartBucharest

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

35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de onstrucții, servicii de reparații,
servicii de instalații.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță pentru
protecția bunurilor și indivizilor, servicii personale
și sociale oferite de către terți destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 03051
(151) 11/05/2020
(732) ŞTEFAN VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, SFÂNTU
ILIE, 727528, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Trage bacteriile în țeapă

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
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.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
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uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 03052
(151) 11/05/2020
(732) SC PRESS MEDIA ELECTRONIC

SRL, PIAŢA PRESEI LIBERE NR.
1, CORP D1, ETAJ 6, CAMERELE
22, 23, 52, 53, 54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

De Ce Medical De
Ce se întâmplă?

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24

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

───────

(210) M 2020 03054
(151) 11/05/2020
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEȚUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

GIGOLO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13; 26.05.01; 26.05.16

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

clase:

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 03055
(151) 11/05/2020
(732) SC PRESS MEDIA ELECTRONIC

SRL, PIAŢA PRESEI LIBERE NR.
1, CORP D1, ETAJ 6, CAMERELE
22, 23, 52, 53, 54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

De Ce BUSINESS
De Ce se întâmplă?

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 03056
(151) 11/05/2020
(732) ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEŢUL
SUCEAVA, SFÂNTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Let’s make Bucovina

great again
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03057
(151) 11/05/2020
(732) SC PRESS MEDIA ELECTRONIC

SRL, PIAŢA PRESEI LIBERE NR.
1, CORP D1, ETAJ 6, CAMERELE
22, 23, 52, 53, 54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

DEFENSE ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri deschis, gri
închis, alb, 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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 03058
(151) 11/05/2020
(732) Procircle Marketplace SRL,

STR. STELUŢEI NR. 33, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013356,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ProfiCircle

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03059
(151) 11/05/2020
(732) SC PRESS MEDIA ELECTRONIC

SRL, PIAŢA PRESEI LIBERE NR.
1, CORP D1, ETAJ 6, CAMERELE
22, 23, 52, 53, 54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

ştiri Diaspora
Românii împreună!

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis, alb,
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2020 03060
(151) 11/05/2020
(732) DROMIAN CRAFTSHOP, BD.

CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR.
167, BL. F2, SC. B, ET. 3, AP. 33,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

DROMIAN LEATHER

(531) Clasificare Viena: 02.09.23; 26.01.14;
26.01.18; 27.05.02; 27.05.17

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

18. Piei de bovine, casete din piele sau din piele
artificială, chingi din piele, curele de piele pentru
bagaje, curele de umăr, curele de umăr din piele,
curele din imitație de piele, curele din piele, cutii
din piele, etichete din piele, foi din piele pentru
manufacturi, materiale din piele, piei de animale,
piei tăbăcite, imitații de piele, șnur de piele, piele
brută sau semiprelucrată, piele pentru mobilier,
piele pentru pantofi, piele sau imitație de piele,
port-carduri de piele, port-carduri din imitație de
piele, serviete din piele, șireturi din piele, șnururi
din piele pentru legat sub bărbie, ținte decorative
pentru materiale din piele, articole de șelărie
din piele, bice, centuri pentru câini, cravașe de
vânătoare, curele din piele (șelărie), huse de șa
pentru cai, harnașamente pentru cai, lese din
piele, lese pentru animale, lese pentru animale
de companie, îmbrăcăminte pentru animale,
piele pentru harnașamente, pături și cuverturi
pentru animale, scări de șa, șei pentru cai,
articole de șelărie, bagaje de călătorie, bagaje de
mână,

borsete, borsete pentru unelte, vândute goale,
borsete și genți de purtat la brâu, cufere și
geamantane, curele pentru bagaje, curele pentru
genți de mână, cutii din imitații de piele, cutii
din piele pentru pălării, mape pentru documente
(marochinărie), etichete pentru bagaje (articole
din piele), genți, genți de cumpărături din piele,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de mână
(poșete), genți de mână pentru bărbați, genți de
seară, genți de transport universale, genți de
umăr, genți de voiaj din imitație de piele, genți
de voiaj din piele pentru haine, genți de voiaj
pentru avion, genți din imitatie de piele, genți
pentru curieri, genți pentru cărți, genți pentru
instrumente și partituri (muzică), genți pentru
șa, genți și portofele din piele, mânere (genți),
portcarduri (marochinărie), portchei din imitații
de piele, portchei din piele, portmonee de piele,
portmonee din piele, portofele atașabile la curea,
portofele de purtat sub braț, poșete, poșete
din imitație de piele, poșete din piele, poșete
mici de purtat sub braț, poșete, portmonee
și portofele, punguțe, plicuri, săculeți din piele
pentru ambalaj, serviete, serviete din imitație de
piele, truse de toaletă (marochinărie), valize de
piele, truse de voiaj (marochinărie).
35. Servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru haine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de șelărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de șelărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2020 03061
(151) 11/05/2020
(732) DANIEL DAN, STR. ZIZIN NR. 9,

BL. V81C, SC. 1, PARTER, AP. 1,
SECTOR 3,, BUCURESTI, 031262,
BUCUREȘTI, 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)

ROMANIA NOASTRA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
02.03.04; 02.03.23; 02.07.23; 25.01.25

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, 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 reţ
elelor de calculatoare şi de comunicaţii, servicii
de magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 03062
(151) 11/05/2020
(732) ABCJAR3 S.R.L., STR.

DOMNEASCA NR. 10, CAMERA 1,
BL. P4, SC. 1, AP. 4, JUD. GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

abcjar

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07; 03.07.19; 03.07.24

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
803C), verde (Pantone 356C)

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

43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de restaurante cu
autoservire, la pachet, de tip drive, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de mâncare la pachet (take
away), servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii oferite de rotiserii.

───────
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(210) M 2020 03063
(151) 11/05/2020
(732) S.C. Agile Media S.R.L., SOS.

PANTELIMON NR. 255, BL. 43,
SC. F, ET. 4, APT. 216, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Peteco.ro For your Pet!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.10; 03.06.03

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

31. Animale vii, hrană și băuturi pentru animale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
44. Servicii veterinare, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 03064
(151) 11/05/2020
(732) SC H2O SPORTS DISTRIBUTION

SRL, CALEA DOROBANŢILOR
NR. 48, PARTER ȘI MANSARDĂ,
CORPUL B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RAW TRIP

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,

servicii de promovare a produselor, servicii de
promovare comerciala şi publicitate, promovare
de competiţii şi evenimente sportive, promovare
de evenimente speciale.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, pilotaj de
drone civile.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea si conducerea de workshop-uri,
servicii de instruire si formare în domeniul
pilotajului, organizare de evenimente sportive si
culturale.

───────

(210) M 2020 03065
(151) 11/05/2020
(732) SPOT VISION LIGHTING

DISTRIBUTION SRL, STR. IULIU
MANIU NR. 616, CORP B, P,
ARIPA DE NORD, SECTOR
6, BUCURESTI, 061129,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VISION LIGHTING

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de comerț online sau prin puncte
cu ridicata a urmatoarelor produse: aparate
electrice și de iluminat: aparataj, canal cablu,
cutii de siguranţe, contoare, plafoniere, becuri,
lustre, spoturi, proiectoare, lămpi stradale, stâlpi,
corpuri de iluminat cu led si neon, globuri,
senzori, copex metalic, panouri metalice şi
premix, cabluri, stabilizatoare de tensiune și
ups-uri, etc., servicii de import a următoarelor
produse, aparate electrice și de iluminat:
aparataj, canal cablu, cutii de siguranţe,
contoare, plafoniere, becuri, lustre, spoturi,
proiectoare, lămpi stradale, stâlpi, corpuri de
iluminat cu led și neon, globuri, senzori,
copex metalic, panouri metalice şi premix,

(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX #056936), verde deschis (HEX
#88ba41), portocaliu (HEX #f78d1f),
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cabluri, stabilizatoare de tensiune și ups-
uri, etc., regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: aparate electrice și de
iluminat: aparataj, canal cablu, cutii de siguranțe,
contoare, plafoniere, becuri, lustre, spoturi,
proiectoare, lămpi stradale, stâlpi, corpuri de
iluminat cu led și neon, globuri, senzori,
copex metalic, panouri metalice și premix,
cabluri, stabilizatoare de tensiune și ups-uri,
etc., (cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2020 03066
(151) 11/05/2020
(732) VLAD PAȘALĂU, STR. ȘTEFAN

LUCHIAN NR. 11, SC. D, ET. 1, AP.
5, JUD. BOTOȘANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Mr. Papa

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.01.11; 29.01.12

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

clase:
16. Cutii din carton pentru prăjituri, ambalaje
pentru mâncare, pungi pentru sandvișuri din
hârtie sau din plastic, cutii din carton pentru
pizza.
30. Produse de patiserie, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie vieneză, rulouri
(produse de patiserie), pateuri (produse de
patiserie), produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie conținând creme, deserturi
preparate (produse de patiserie), produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie daneze din

foitaj, produse de patiserie din legume și carne,
produse de
patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie congelate, pizza, pizza
preparată, pizza proaspătă, blaturi de pizza,
condimente pentru pizza, amestecuri de pizza,
sosuri pentru pizza, mâncăruri preparate sub
formă de pizza,
covrigi glazurați cu ciocolată, covrigei moi,
covrigei, plăcinte, plăcinte proaspete, plăcinte
gătite, plăcinte cu legume, plăcinte fără carne,
plăcinte cu vânat, plăcinte cu carne, plăcinte
cu măr, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu
cremă, plăcinte cu afine, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
cu carne tocată, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu carne
de pui, plăcinte cu carne de pasăre sau
de vânat, cornuri, patiserie, amestecuri de
patiserie, prăjiturici uscate(patiserie), specialități
de patiserie, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse de
cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie din nuci, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie în
formă lichidă, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, suc de
fructe (produse de cofetărie), produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
ciocolată pentru produse de cofetărie și pâine,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
migdale, produse de cofetărie înghețate sub
formă de acadea, gustări constând principal
din produse de cofetărie, trufe (produse de
cofetărie), produse de cofetărie congelate,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie), prăjituri, prăjituri înghețate, pișcoturi
(prăjituri), amestecuri pentru prăjituri, prăjituri cu
fructe, prăjituri cu cremă, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu căpșuni, glazură
de prăjituri, amestecuri pentru prăjituri, prăjituri
cu migdale, prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri
cu fructe glasate, dulciuri pentru decorarea
prăjiturilor, prăjituri de cereale pentru consum
uman, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
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prăjituri și plăcinte, umpluturi pe bază de cremă
pentru prăjituri și plăcinte, dulciuri, înghețată,
cafea, cafea
solubilă, cafea aromată, cafea măcinată, cafea
cu ciocolată, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, boabe de cafea, pungi de cafea, cafea
cu gheață, capsule de cafea, doze de cafea,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
amestecuri de esențe de cafea și extracte de
cafea, băuturi pe bază de cafea, băuturi cu
gheață pe bază de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, băuturi pe bază de cafea
care conțin
înghețată (affogato), espresso, băuturi frapate,
clătite, clătite americane, clătite sărate,
compoziții pentru clătite, amestecuri instante
pentru clătite, clătite cu ceapă verde (pajeon),
amestecuri pentru gogoși, gogoși cu gaură în
mijloc, hot dog (sandvișuri), tortillas, gustări
din tortilla, brioșe, brioșe (muffins), brioșe
englezești, pâine, pâine proaspătă, pâine
pita, produse de brutărie, amestecuri pentru
produse de brutărie, umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie, biscuiți, ciocolată,
bomboane, sosuri, sosuri barbecue, sosuri
salsa, sosuri curry, sosuri (condimente), sosuri
de carne, sosuri pentru înghețată, sosuri de
fructe, sosuri pentru spaghetti, sosuri pentru
mâncare, sosuri de ciocolată, sosuri pentru
salate, sosuri gata făcute, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, sosuri pe bază
de maioneză, sosuri de salată care conțin
smântână, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, sosuri pe bază de cremă
de trufe, ketchup, ketchup (sos), crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, creme pe
bază de maioneză și ketchup, condimente
alimentare pe bază de ketchup și sos tip
salsa, maioneză, creme pe bază de maioneză,
sos de usturoi (alioli), hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri în pâine,
sandvișuri care conțin hamburgeri, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, sos pentru kebab, quesadilla
(preparat culinar mexican), chifle umplute, pâine
și chifle, sandvișuri, înveliș pentru sandvișuri,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri care conțin
salată, lipii pentru sandvișuri (pâine), pizze
negătite, rulouri cu cârnați proaspeți, nachos
(mâncare tradițională mexicană), paste uscate,
paste congelate, paste alimentare (aluaturi),
paste alimentare proaspete, sos pentru paste,
paste alimentare făinoase, spaghetti și chiftele.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, administrare a afacerilor pentru
restaurante, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, publicitate, publicitate
online, publicitate și marketing, publicitate
în cinematografe, publicitate prin bannere,
publicitate și reclamă, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio
și de televiziune, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin intermediul mediilor electronice și
îndeosebi prin internet, promovarea vânzărilor,
promovarea comercială, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, indexare web
în scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
afișaj, cronică publicitară, crearea materialului
publicitar, producție de material publicitar și
anunțuri publicitare, publicare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare online, propagare stradală de
materiale publicitare, difuzare de materiale
publicitare și promoționale, publicare de
materiale și texte publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog (indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu).
43. Servicii de fast food la pachet, servicii de
fast-fooduri, servicii de restaurante fast-food,
aprovizionare pentru restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de catering, restaurante
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(servirea mesei), restaurante cu autoservire,
servicii de restaurant și bar, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de mâncare la pachet, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
oferite de pizzerii.

───────

(210) M 2020 03068
(151) 11/05/2020
(732) EDUARD VERIOTTI, STR. MAMAIA

NR. 88, BL. BI5, SC. A, AP. 11,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
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)

dispensarul verde

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.03.13; 26.13.25; 29.01.11

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

clase:
3. Săpunuri și uleiuri esențiale de uz cosmetic.
5. Țigarete pentru uz medical, plasturi de uz
veterinar.
29. Jeleuri, dulcețuri, compoturi.
30. Ceai, cafea, miere.
31. Semințe, plante și flori naturale.
32. Alte băuturi nealcoolice .
34. Articole pentru fumători.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
agricole și a produselor agricole bio, cosmetice
și produse de înfrumusețare bio, detergenți
bio, produse alimentare naturale bio și vegane,
suplimente nutritive bio, produse de îngrijire
a animalelor bio, remedii pentru sănătate bio,

remedii pentru slăbire bio și vegane, (cu excepția
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod în magazine
specializate sau online, consiliere cu privire la
produsele bio și vegane de consum.
41. Educație.
44. Consultații în regim de farmacie, servicii
medicale .

───────

(210) M 2020 03069
(151) 11/05/2020
(732) ABCJAR3 S.R.L., STR.

DOMNEASCA NR. 10, CAMERA 1,
BL. P4, SC. 1, AP. 4, JUD. GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PUI LA JAR & MORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.19;
03.07.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
356C); galben (Pantone 803C)

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

43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de restaurante cu
autoservire, la pachet, de tip drive, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de mâncare la pachet (take
away), servicii oferite de fast-fooduri, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii oferite
de rotiserii.
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