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Cereri Mărci publicate în 21/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02562 14/05/2020 INTEGRAL MOBILE FOOD

S.R.L.
SAT pentru ORAŞ

2 M 2020 03071 14/05/2020 URECHE TRAIAN CRISTIAN QBITGEAR Cutting Edge
Technology

3 M 2020 03157 14/05/2020 AUTOPIT SRL AUTOPIT Performanţa maşinii
tale este datoria noastră!

4 M 2020 03158 14/05/2020 BOGDAN ANDREI PAVEL Happy Bees STUPINA
BOGDĂNEL

5 M 2020 03159 14/05/2020 CHEF PART PROD SRL Volio

6 M 2020 03160 14/05/2020 SC GEOPOL INTERNATIONAL
SRL

100% DOSAR DE POLITICIAN

7 M 2020 03161 14/05/2020 SUDREZIDENTIAL REAL
ESTATE SRL

THE Social HUB

8 M 2020 03162 14/05/2020 CONSTANTIN CUCU Prisaca Vlăsiei

9 M 2020 03163 14/05/2020 ALEXANDRA PĂUCĂ Căpşuni Delicioase by Aleka P

10 M 2020 03164 14/05/2020 PAWS CARE S.R.L Paws Care cabinet farmacie
veterinară

11 M 2020 03165 14/05/2020 RACO ESPRESSO BAR SRL espresst. espresso food bar

12 M 2020 03167 14/05/2020 SCORPIO CONS SRL SCORPIO CONS SRL

13 M 2020 03168 14/05/2020 GAZPROM INTERNATIONAL
DISTRIBUTION SRL

GAZPROM INTERNATIONAL
DISTRIBUTION

14 M 2020 03169 14/05/2020 PARTENER AGREMENT
AGENCY S.R.L.

WISHFEST FESTIVALUL
LAMPIOANELOR PE APĂ

15 M 2020 03170 14/05/2020 GAZPROM INTERNATIONAL
DISTRIBUTION SRL

G

16 M 2020 03171 14/05/2020 SC ECOVER RECYCLING SRL e ECOVER RECYCLING Value
for the future

17 M 2020 03172 14/05/2020 PARTENER AGREMENT
AGENCY S.R.L.

Pumpkin Fest

18 M 2020 03173 14/05/2020 AMC SU MISURA S.R.L.
ADRIAN ROPOTAN

arcalei

19 M 2020 03174 14/05/2020 SC ARCADA INFINITUM
INCORPORATE SRL

Cămara Mândrei

20 M 2020 03175 14/05/2020 DIAMOND STUDIO IASI SRL DIAMOND STUDIO

21 M 2020 03176 14/05/2020 MAD BALLS SRL-D automat
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 03177 14/05/2020 LIVEMUSEART SRL LiveMuseArt Academy Books

Competitions Events Magazine
Shop

23 M 2020 03178 14/05/2020 IOAN NICOLAE SÎRBU KORONNA HOTEL

24 M 2020 03179 14/05/2020 ADELINA DOINA SUVERGEL ADE PIANO

25 M 2020 03180 14/05/2020 CONELI TRADE SRL eGrand

26 M 2020 03181 14/05/2020 Asociația Interlan TVX MEDIA PLATFORM

27 M 2020 03182 14/05/2020 SC AESCULAP PROD SRL Expectozen

28 M 2020 03183 14/05/2020 DRAFT CONSTRUCT SRL DRAFT CONSTRUCT

29 M 2020 03184 14/05/2020 RENAT OPREA LOVEME COFFEE coffee people
have to be sexy

30 M 2020 03185 14/05/2020 SC ANNABELLA SRL NĂSCUT ȘI CRESCUT ÎN
ROMÂNIA

31 M 2020 03186 14/05/2020 Serban Ghe. Laura II LaserCreativeArt

32 M 2020 03187 14/05/2020 HEINEKEN ROMANIA S.A. SILVA LAGER NEGRU
PREMIUM NEAGRĂ
LEGENDARĂ

33 M 2020 03188 14/05/2020 HEINEKEN ROMANIA S.A. SILVA LAGER BLOND
PREMIUM BLONDĂ
DESĂVÂRŞITĂ

34 M 2020 03189 14/05/2020 HEINEKEN ROMANIA S.A. SILVA PALE ALE ROMÂNESC
MÂNDRĂ ROMÂNEASCĂ

35 M 2020 03190 14/05/2020 Paul Pavaloaia SPEC OPS DESIGN

36 M 2020 03191 14/05/2020 THINKDIGITAL INTERNET &
ADVERTISING SA

thinkdigital

37 M 2020 03194 14/05/2020 ORGA-DUMITRIU DAN-IOAN FĂ RAI DIN CE AI!
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(210) M 2020 02562
(151) 14/05/2020
(732) INTEGRAL MOBILE FOOD S.R.L.,

ALEEA STĂRUINŢEI NR. 15, SC
2, AP. 19, JUD. CLUJ, GHERLA,
405300, CLUJ, ROMANIA

(540)
SAT pentru ORAŞ

(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.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2020 03071
(151) 14/05/2020
(732) URECHE TRAIAN CRISTIAN,

SOS. VITAN BARZESTI NR.
7D-7E, BL.CORP A, ET.7,
AP.30, BUCURESTI, 042121,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

QBITGEAR Cutting
Edge Technology

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.03; 29.01.14

(591) Culori revendicate:magenta ( Pantone
Rhodamine Red C), albastru ( Pantone
Process Blue C), gri, alb

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

9. Calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.

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 03157
(151) 14/05/2020
(732) AUTOPIT SRL, ŞOS. BUCIUM

NR. 8A, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

AUTOPIT Performanţa maşinii
tale este datoria noastră!

(531) Clasificare Viena: 24.07.03; 18.01.23;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:vişiniu, galben,
negru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou, servicii
de agenţii de import-export, lanţ
de magazine, franciză, organizarea, gestionarea
şi monitorizarea programelor de stimulare,
recompensare,
loializare si fidelizare a clienţilor, servicii de
fidelizare si loializare a clienţilor în scopuri
comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, promovarea
bunurilor şi serviciilor terţilor prin intermediul unui
sistem de
carduri de loialitate si fidelitate, administrarea
afacerilor privind piesele, accesoriile auto şi
serviciile de
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întreţinere şi reparaţii auto, publicitate online
pentru vânzare de piese, accesorii şi servicii în
domeniul auto,
realizare de expoziții comerciale în domeniul
auto, a pieselor si accesoriilor auto, servicii de
consultanţă
comercială privind deschiderea unui magazin de
piese auto, a centrelor de service auto, furnizare
de
informaţii online privind vânzarea de piese si
accesorii auto, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata
referitoare la piese şi accesorii auto, servicii
de consultanţă în afaceri comerciale privind
deschiderea unei
reprezentante auto, a magazinelor de piese
si accesorii auto, a serviciilor de întreţinere si
reparaţii auto,
regruparea la un loc, in beneficiul tertilor, în
cadrul unui magazin comercial sau a unui
magazin online a unei
varietăţi de produse (în special a pieselor
de schimb, accesoriilor si serviciilor auto) cu
excepţia transportului
lor, permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod (aceste servicii pot fi asigurate
de magazine
en gros sau en detail, mall-uri, outlet-uri, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping),
strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, pe internet, a unei
varietăţi de retaileri şi prestatori de servicii, într-
un mall de tip
virtual, pentru a permite clienţilor să vadă şi
să achizitioneze cât mai comod bunurile şi să
utilizeze şi să
achizitioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicatii, furnizare de
informatii şi consiliere
pentru clienţi cu privire la selecţia produselor
şi articolelor de achizitionat, furnizarea de
informaţii şi
asistenţă comerciale pentru consumatori,
furnizarea de informaţii comerciale pentru
intreprinderi.
37. Construcţii, servicii de reparaţii şi întreţinere
a vehiculelor şi, în special a autovehiculelor şi
motocicletelor,
service auto, reparaţii sau întreţinere de
autovehicule cu două roţi, servicii de reparaţii de
vehicule în regim
de urgenţă, reparaţii sau întreţinere de
autovehicule cu două roţi, întreţinere şi reparaţii
de autovehicule

pentru transportul de pasageri, întreţinerea de
piese şi accesorii pentru autovehicule terestre
comerciale,
verificare de automobile şi de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreţinere şi de reparaţie,
vulcanizare
de anvelope de automobil (reparaţii), reparații
si finisaje de caroserii de automobile efectuate
pentru terţi,
repararea tapițeriei autovehiculelor, curăţare
şi spălare a autovehiculelor, închiriere de
echipamente de
spălare a autovehiculelor, reşaparea pneurilor,
vulcanizarea pneurilor (reparaţii), finisare şi
tuning auto,
montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, reparaţii si finisaje de
caroserii de
automobile efectuate pentru terţi.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în domeniul
auto, publicare de calendare de evenimente,
organizare şi coordonare de evenimente
sportive, competiţii şi
turnee sportive, organizare de evenimente, de
curse cu automobile, organizare de ateliere de
lucru
profesionale cu privire la întreținerea motoarelor
şi a altor piese şi accesorii auto, cursuri avansate
de
conducere auto pentru conducătorii auto, cursuri
avansate de întreţinere, reparaţie şi service auto,
cursuri
pentru mecanici auto, cursuri şi programe
de perfecţionare în domeniul service-ului şi
tuningului auto, a
serviciilor de vopsitorie şi tinichigerie.

───────
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(210) M 2020 03158
(151) 14/05/2020
(732) BOGDAN ANDREI PAVEL, STR.

ION MIHALACHE NR. 160 ,
BL. 3, SC. C, AP. 96, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Happy Bees
STUPINA BOGDĂNEL

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
30. Miere naturală.

───────

(210) M 2020 03159
(151) 14/05/2020
(732) CHEF PART PROD SRL, STR.

(540)

Volio

(531) Clasificare Viena: 11.01.04; 26.02.03;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.24

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#212121, HEX=#FEFEFE),verde
( HEX=#C9DB03, HEX=#007336), alb

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

29. Ulei de rapiță, uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2020 03160
(151) 14/05/2020
(732) SC GEOPOL INTERNATIONAL

SRL, STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU NR.
11, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010772, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
100% DOSAR DE POLITICIAN

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

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de publicitate politică, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate online,
publicitate și marketing, agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune.
38. Telecomunicatii, transmiterea emisiunilor
televizate, emisiuni de știri (transmisii), servicii
de telecomunicații, servicii ale agențiilor
de știri pentru telecomunicații, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet și
extranet.
41. Emisiuni de radio (planificare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment.
45. Servicii de informare politică.

───────

(210) M 2020 03161
(151) 14/05/2020
(732) SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE

SRL, ŞOS. OLTENITEI NR. 45E,
UNITATEA NR. 5, MANSARDA
NR. 2, LOT 3/1/1, JUD. ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

THE Social HUB

EUGEN POP, BL. E4, SC. C, AP.
12, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
3002963, TIMIȘ, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
26.04.18

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

clase:
35. Publicitate, publicitate televizată, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate și
marketing, publicitate prin corespondență,
servicii de agenții de publicitate, publicitate în
cinematografe, publicitate prin bannere, servicii
de publicitate, publicitate și reclamă, organizarea
de publicitate, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate pentru cinematografe, publicitate în
reviste.
43. Servicii de restaurant washoku, restaurante
pentru turiști, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurant și bar, servicii de rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante fast-food, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de
restaurant cu specific japonez, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
restaurante care servesc ramen, restaurante
care servesc udon și soba, servicii de restaurant
cu servire la pachet, aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri , rezervări la
hoteluri, servicii de catering hotelier.

───────

(210) M 2020 03162
(151) 14/05/2020
(732) CONSTANTIN CUCU, STR.

BISERICII SFÂNTA MARIA NR. 3,
SAT MOARA VLĂSIEI, JUD. ILFOV,
COMUNA MOARA VLĂSIEI, 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)

Prisaca Vlăsiei

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11; 03.13.04; 03.13.05; 05.01.19;
05.03.20

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

4. Ceară de albine.
30. Miere, fagure brut, lăptişor de matcă, de uz
alimentar, propolis, de uz alimentar.
31. Polen (materie primă), polen de albine
(neprocesat), polen de albine (brut).
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
oniine 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,
regruparea în avantajul terţilor a mierii, cerii
de albine, fagurelui brut, lăptişorului de matcă,
propolisului, polenului (materie primă), polenului
de albine neprocesat şi polenului de albine
brut (exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
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prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2020 03163
(151) 14/05/2020
(732) ALEXANDRA PĂUCĂ, BLD. 1

MAI NR. 1, BL. H9, SC. A, ET. 2,
AP. 6, JUD. CONSTANȚA, MUN.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
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)

Căpşuni Delicioase by Aleka P

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.13; 26.01.18; 05.07.08

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,

animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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).

───────

(210) M 2020 03164
(151) 14/05/2020
(732) PAWS CARE S.R.L, STR. FUNDAC

URSULEA NR. 22E, ET. 1, AP. 8,
JUD. IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Paws Care cabinet
farmacie veterinară

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 03.01.08; 03.06.03;
24.17.05; 26.01.15

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, regruparea în avantajul
terţilor de produse farmaceutice veterinare
şi produse tip petshop, cum ar fi: produse
veterinare, produse farmaceutice veterinare,
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substanţe dietetice de uz veterinar, vitamine
pentru animale, suplimente dietetice de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru animale,
produse sanitare de uz veterinar, preparate
pentru deparazitare, plasturi, materiale de
pansat, dezinfectante, produse de îngrijire şi
întreţinere pentru animale, cosmetice pentru
animale, hrană pentru animale, băuturi pentru
animale, hrană dietetică pentru animale,
hrană pentru animale cu nevoi speciale,
produse de îngrijire şi întreţinere pentru
animale cu nevoi speciale, accesorii pentru
animale, accesorii pentru animale cu nevoi
speciale, produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, aparate şi instrumente veterinare,
produse antiparazitare, minerale pentru animale,
produse pentru litiere, jucării pentru animale,
îmbrăcăminte pentru animale (cu excepţia
transportului lor) permiţând clienţilor să vadă
produsele şi să le achiziţioneze cât mai comod,
inclusiv prin intermediul de site-uri web, lucrări de
birou, servicii de comerţ, pet shops, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, servicii de promovare a vânzărilor
printr-un serviciu de fidelizare a clientelei prin
intermediul cardurilor de fidelitate şi/sau a
cardurilor de reduceri, organizarea de expoziţii,
târguri, evenimente, concursuri în scopuri
comerciale şi publicitare, toate serviciile cuprinse
în aceasta clasă făcând referire la produse
de uz veterinar alimentare, nealimentare,
medicamentoase, accesorii şi produse destinate
întreţinerii sănătăţii animalelor.
44. Servicii veterinare, servicii de chirurgie
veterinară, servicii de analize în legătură cu
tratamentul animalelor, sterilizarea animalelor,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru animale,
servicii de igienă şi îngrijire dentara pentru
animale, toaleta animalelor, îngrijirea animalelor,
asistenţă veterinară, consiliere farmaceutică
veterinară, servicii medicale pentru animale
oferite inclusiv printr-o reţea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
de informare cu privire la produsele farmaceutice
veterinare, consultanţă profesionala în materie
de servicii veterinare, servicii de informaţii
veterinare oferite pe internet, consiliere cu privire
la creşterea şi hrănirea animalelor, servicii de
spitalizare pentru animale, servicii de tuns pentru
animale, distrugerea animalelor dăunătoare în
agricultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 03165
(151) 14/05/2020
(732) RACO ESPRESSO BAR SRL,

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.
273, CORP 3, ET. 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

espresst. espresso food bar

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 26.03.04

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

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 03167
(151) 14/05/2020
(732) SCORPIO CONS SRL, STR.

INTERIOARA 3 NR. 19, BL.
10MP, JUDEŢ CONSTANŢA ,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
SCORPIO CONS SRL

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

36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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───────

(210) M 2020 03168
(151) 14/05/2020
(732) GAZPROM INTERNATIONAL

DISTRIBUTION SRL, STR. CPT.
EREMIA POPESCU NR. 17,
SECTOR 4, BUCURESTI, 042076,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GAZPROM INTERNATIONAL
DISTRIBUTION

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 01.15.05

(591) Culori revendicate:ro;u, galben, negru,
alb

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

37. Montare de instalații de aprovizionare și de
distribuție de gaze.

───────

(210) M 2020 03169
(151) 14/05/2020
(732) PARTENER AGREMENT AGENCY

S.R.L., STR. NICOLAE IORGA
NR. 37, BL. NR. 37 BIS, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ, NR. 2, BL.
P5, SC. 2, AP. 25, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WISHFEST FESTIVALUL
LAMPIOANELOR PE APĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
01.01.05

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

35. Publicitate, comunicare publică, declarații
sau anunțuri prin toate mijloacele de difuzare,
pentru toate tipurile de produse sau servicii.
41. Organizarea de festivaluri și evenimente
în aer liber, educație, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii informatice referitoare la protecția
programelor, gestionare site-uri web, servicii
științifice și tehnologice, precum și servicii de
cercetare și de creație, referitoare la acestea.

───────
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(210) M 2020 03170
(151) 14/05/2020
(732) GAZPROM INTERNATIONAL

DISTRIBUTION SRL, STR. CPT.
EREMIA POPESCU NR. 17,
SECTOR 4, BUCURESTI, 042076,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

G

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.21; 27.05.25; 01.15.05; 29.01.14

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

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

37. Montare de instalații de aprovizionare și de
distribuție de gaze.

───────

(210) M 2020 03171
(151) 14/05/2020
(732) SC ECOVER RECYCLING SRL,

STR. SIRIULUI NR. 25, BL. 18B,
SC. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL,
COMUNA SNAGOV, BL. P53, SC.A,
AP.1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

(540)

e ECOVER RECYCLING
Value for the future

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.02; 29.01.14

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

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────
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(210) M 2020 03172
(151) 14/05/2020
(732) PARTENER AGREMENT AGENCY

S.R.L., STR. NICOLAE IORGA
NR. 37, BL. NR. 37 BIS, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ, NR. 2, BL.
P5, SC. 2, AP. 25, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pumpkin Fest

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.09.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, comunicare publică, declarații
sau anunțuri prin toate mijloacele de difuzare,
pentru toate tipurile de produse sau servicii.
41. Educație, divertisment, servicii al căror scop
esențial este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor, festivaluri și evenimente
în aer liber, activități sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
informatice la protecția programelor, gestionare
site-uri web.

───────

(210) M 2020 03173
(151) 14/05/2020
(732) AMC SU MISURA S.R.L., STR.

ARON COTRUS NR. 57, SC.
D, ET. 2, AP. D16, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 014131,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ADRIAN ROPOTAN , STR. VIRGIL
MADGEARU NR. 27A, BL. B, ET. 2,
AP. 20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014135, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
arcalei

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

35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 03174
(151) 14/05/2020
(732) SC ARCADA INFINITUM

INCORPORATE SRL, CALEA
GIULEŞTI NR. 47, ET. 3, AP.
16, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cămara Mândrei

(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,
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plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii,
hrană și băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2020 03175
(151) 14/05/2020
(732) DIAMOND STUDIO IASI SRL,

STR. MANASTIRII NR. 1A, P,
BIROU 2, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

DIAMOND STUDIO

(531) Clasificare Viena: 17.02.02; 26.01.16;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Managementul afacerilor, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
recrutare de personal,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate
online pe o reţea de computere.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizarea
camerelor de chat pe internet, comunicare cu
terminale de
computere, transmisia asistată de computer a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea accesului la
bazele de date,

furnizarea accesului la reţele globale de
computere, comunicaţii interactive şi servicii de
transmisiuni de
date, în timp real, între utilizatorii de calculatoare
şi telefoane mobile, asigurarea accesului la
informaţii,
imagini, conţinut audio şi video prin site-uri web
prin internet, transmisie electronică de fişiere
audio,
video, şi alte fişiere multimedia descărcabile
prin calculator şi alte reţele de comunicaţie,
transmisie
electronică de înregistrări continue audio, video,
şi alte fişiere multimedia descărcabile prin
calculator şi
alte reţele de comunicaţie, înregistrare continuă
de conţinut video prin calculator si alte
reţele de comunicaţie, transfer de date prin
intermediul telefoanelor mobile şi suporturilor
media similare, transfer de înregistrări de sunet
şi audiovizuale prin intermediul mediilor actuale
şi viitoare.
41. Servicii de divertisment sub formă de
divertisment pentru adulţi, furnizate prin
intermediul unei reţele
globale de calculator prezentând fotografii şi
înregistrări video pe teme pentru adulţi, producţia
de
spectacole şi programe de divertisment pentru
adulţi, publicare de conţinut media, în special şi
pe internet ş
i în reţele online, producţia de înregistrări
de sunet şi audiovizuale, publicare tipărituri,
publicare de conţ
inut media pe internet şi în reţele online.
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software, crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, site-uri de
socializare şi aplicatii web, crearea, întreţinerea
şi găzduirea de pagini si site-uri web, aplicaţii
social media.

───────
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(210) M 2020 03176
(151) 14/05/2020
(732) MAD BALLS SRL-D, STR. SIMION

BARNUTIU NR. 56, JUDEŢUL
CLUJ, SAT CUZDIOARA, CLUJ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

automat

(531) Clasificare Viena: 18.07.19; 26.04.05;
26.04.18; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
alb, roşu, galben, albastru

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

7. Aparate de distributie automata a produselor
alimentare si non alimentare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar.

───────

(210) M 2020 03177
(151) 14/05/2020
(732) LIVEMUSEART SRL, STR.

DRUBETA NR. 91, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

LiveMuseArt Academy
Books Competitions

Events Magazine Shop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 22.01.10; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

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

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

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

───────
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(210) M 2020 03178
(151) 14/05/2020
(732) IOAN NICOLAE SÎRBU, STR.

NICOLAE LEONARD NR. 1,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L., B-DUL TAKE IONESCU
NR. 24-28, SC. B, AP. 2, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

KORONNA HOTEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.04; 01.01.01

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

clase:
35. Servicii de gestionare a afacerilor
comerciale, inclusiv pe internet, publicitate și
reclamă.
42. Creare și menținere de pagini (site-uri web).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03179
(151) 14/05/2020
(732) ADELINA DOINA SUVERGEL,

STR. MUREȘ NR. 5, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)
ADE PIANO

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

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

───────

(210) M 2020 03180
(151) 14/05/2020
(732) CONELI TRADE SRL, STR.

DECEBAL NR. 40, BL. A2, SC.
1, AP. 20, JUD. MEHEDINȚI,
DROBETA TURNU-SEVERIN,
220145, MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

eGrand

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
verde, portocaliu

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

35. publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import - export, servicii de
vânzare, publicitate și marketing online, servicii
privind prezentarea produselor în mediile de
comunicare în scopul comercializării. servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata inclusiv
prin servicii asociate vânzării cu amănuntul
prin intermediul unei rețele computerizate,
regruparea în avantajul terţilor a diverselor
produse în special a produselor it, computere,
sofware pentru calculatoare, tablete, telefoane
și alte echipamente de comunicare, articole
de uz casnic, chiuvete și baterii bucătărie
ustensile de bucătărie, vase și accesorii
bucătărie, produse sanitare, produse pentru
spălătorii şi curăţătorii, articole din magazinele
de metalurgie, articole de bricolaj, articole de
gradină, accesorii auto, biciclete, motociclete,
mobilier, articole de camping, echipamente
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electronice de larg consum, şi aparate electrice
de uz casnic, cuptoare, hote, plite, echipamente
multimedia, accesorii multimedia, echipamente
de telecomunicaţii, maşini, jucării, articole de
papetărie şi materiale tipărite, materiale de
birouri, materiale de împachetat, materiale
decorative şi rechizite şcolare, produse din
tutun, îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii,
textile şi articole de galanterie, articole de
marochinarie, accesorii de călătorie, prouse
cosmetice, parfumerie, articole în scopuri de
recreere, echipamente sportive şi pentru fitness,
hrană pentru animale, aparate fotografice,
articole fotografice, echipamente fotografice,
bijuterii şi ceasuri, produse de nutriție și
alimentare, produse pentru protecţie, construcţie
şi produse de tipul do-it-yourself (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
pagina web, prin intermediul caselor de comenzi
şi prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de comandă în vederea vânzării/
cumpărării de produse pentru terţi, colectarea de
produse pentru alţii în scopuri de prezentare, de
cumpărare şi de vânzare, prezentarea bunurilor
pe suporturi de comunicare pentru afaceri
de vânzare cu amănuntul, servicii de livrare
si facturare comenzi în contextul comerţului
electronic.

───────

(210) M 2020 03181
(151) 14/05/2020
(732) Asociația Interlan, STR. CEZAR

BOLLIAC NR. 8, ET. 1, BIROUL 3,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030912,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TVX MEDIA PLATFORM

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
27.05.06

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
2347C), negru

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

38. Servicii de telecomunicații.
───────

(210) M 2020 03182
(151) 14/05/2020
(732) SC AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 58,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540014, ROMANIA

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

(540)
Expectozen

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

5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical,
vitamine şi preparate pe bază de vitamine, de uz
medical.

───────

(210) M 2020 03183
(151) 14/05/2020
(732) DRAFT CONSTRUCT SRL, STR.

ZBURATORULUI NR. 4, CAMERA
9, ET. 1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

DRAFT CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena: 07.03.11; 27.05.01;
29.01.13; 26.11.13

(591) Culori revendicate:bleumarin (RGB 0,
26 108), albastru (RGB 88, 98 196),
verde ( RGB 115, 172, 0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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37. Lucrări de construcții de inginerie civilă,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții), lucrări
de reparații
în construcții, lucrări de construcții subterane
legate de instalații sanitare, instalare de schele
pentru
construcții și platforme pentru lucrări și
construcții, lucrări de construcții subterane cu
privire la
conducte, lucrări de construcții subterane legate
de pozarea drenurilor, lucrări de etanșeizare
(construcții),
lucrări de construcții subterane legate de canale
de scurgere, lucrări de construcții subterane
legate de țevile de alimentare cu apă.

───────

(210) M 2020 03184
(151) 14/05/2020
(732) RENAT OPREA, VALEA

ARGESULUI NR. 11, BL. A6, AP.
34, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
SOS. PANTELIMON NR. 243,
BL. 52, SC. A, ET. 5, AP. 18,
SECTOR 2,, BUCURESTI, 021608,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LOVEME COFFEE coffee
people have to be sexy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.01;
29.01.13

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

30. Cafea boabe si cafea preparata, cafea
verde, cafea aromată, cafea cu ciocolata, cafea
decafeinizata, extracte
de cafea, concentrate de cafea, amestecuri de
cafea, alimente şi băuturi pe bază de cafea,
cafea cu gheaţă,
substituite de cafea, extracte substituite de
cafea, alimente şi băuturi pe bază de substituite
de cafea, cicoare
(substituite de cafea), extracte de cafea utilizate
ca arome pentru băuturi, umpluturi pe bază de
cafea, cafea
liofilizată, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, orz prăjit și malț pentru utilizare ca
înlocuitori pentru cafea, băuturi pe bază de
înlocuitori de cafea, arome de cafea, înlocuitori
de cafea pe baz
ă vegetală, băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), capsule de cafea (coffee
pods),
capsule de ceai (tea pods) uleiuri de cafea,
băuturi carbogazoase pe bază de cafea, cafea
solubilă, băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, amestecuri
de cafea și malț, filtre sub formă de pliculețe pline
cu
cafea, boabe de cafea învelite în zahăr,
cappuccino, espresso, ciocolata, ciocolată de
casă cu boabe de
cafea măcinata, bomboane de ciocolata, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, produse de
cofetarie.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import- export,
servicii de comert cu amănuntul şi cu ridicata
legate de stocuri de cafea, echipamente şi
accesorii ( aparate
pentru prăjit cafeaua, percolatoare electrice de
cafea, maşini de cafea expreso, filtre de cafea
electrice, ibrice
de cafea electrice fără fir, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate de refrigerare, instalaţii
automate pentru
prepararea cafelei), regruparea în avantajul
terţilor a produselor solicitate in clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin magazine en gross sau en
detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, pagina web, prin
intermediul caselor de
comenzi şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, închiriere de standuri de vânzare,
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închirierea automatelor de vânzare şi alte
echipamente, servicii de
francizare şi anume furnizarea asistenţei
tehnice pentru înfiinţarea şi/sau funcţionarea de
restaurante,
cafenele, cafe-baruri, snack- baruri.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de aprovizionare cu alimente şi băuturi
pentru
restaurante, servicii specifice cafenelelor şi
ceainăriilor, servicii de catering pentru pregătirea
și furnizarea
de cafea pentru consum în birouri, servicii oferite
de snack bar, bistro.

───────

(210) M 2020 03185
(151) 14/05/2020
(732) SC ANNABELLA SRL, STR.

BARAJULUI NR.52,JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VALCEA, ROMANIA

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

(540)

NĂSCUT ȘI CRESCUT
ÎN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
07.15.05

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

clase:
31. Fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete.

35. Servicii de publicitate in legatură cu
produsele fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, servicii de
promovare in legatură cu produsele fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete.

───────

(210) M 2020 03186
(151) 14/05/2020
(732) Serban Ghe. Laura II, STR. CAȘIN

NR. 10, ET.5, AP.17, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900546, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LaserCreativeArt

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.17

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

40. Gravuri cu laser.
───────
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(210) M 2020 03187
(151) 14/05/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR.
NATAŢIEI NR. 63, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SILVA LAGER
NEGRU PREMIUM

NEAGRĂ LEGENDARĂ

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17; 25.01.19

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

clase:
32. Bere, bere nefiltrată, bere fără alcool, bere cu
conţinut scăzut de alcool, bere cu suc de fructe.

───────

(210) M 2020 03188
(151) 14/05/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR.
NATAŢIEI NR. 63, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SILVA LAGER BLOND
PREMIUM BLONDĂ

DESĂVÂRŞITĂ

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15; 06.01.02

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

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

32. Bere, bere nefiltrată, bere fără alcool, bere cu
conţinut scăzut de alcool, bere cu suc de fructe.

───────
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(210) M 2020 03189
(151) 14/05/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR.
NATAŢIEI NR. 63, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SILVA PALE ALE ROMÂNESC
MÂNDRĂ ROMÂNEASCĂ

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15; 05.05.20

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

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

32. Bere, bere nefiltrată, bere fără alcool, bere cu
conţinut scăzut de alcool, bere cu suc de fructe.

───────

(210) M 2020 03190
(151) 14/05/2020
(732) Paul Pavaloaia, STR. LIVIU

REBREANU NR. 16, BL. A4, SC.
1, AP. 9, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SPEC OPS DESIGN

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 23.01.01;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clientilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────
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(210) M 2020 03191
(151) 14/05/2020
(732) THINKDIGITAL INTERNET

& ADVERTISING SA, STR.
SEVASTOPOL, NR.17C, BL, SC.A,
AP.1, PARTER, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

thinkdigital

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2766C), roz (Pantone 806C)

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

35. Publicitate, publicitate televizată, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate
outdoor, servicii de informații privind publicitatea,
consultanță privind publicitatea în presă,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin Internet, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de agenție de publicitate, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
închirierea spaţiului publicitar, închiriere de
spațiu publicitar online, închirierea timpului
publicitar în mediile decomunicare, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar, producţia
de clipuri publicitare, închirierea panourilor
de afişaj [panouri publicitare], asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, studii de marketing, marketing,

servicii de relaţii media, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, sondaje de
opinie, organizarea de evenimente publicitare,
publicitate exterioară, relaţii publice, publicarea
de texte publicitare, scrierea de
texte publicitare, promovarea vânzarilor pentru
terţi, promovare de produse și servicii pentru
terți.
41. Servicii de instruire, oferirea de informații
în domeniul educației, servicii de publicare,
cu excepția textelor publicitare, servicii de
publicare online, organizarea și susținerea
de seminarii, organizarea și susținerea de
conferințe, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), organizarea şi susţinerea colocviilor,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de materiale
video, nedescărcabile, furnizare online de
imagini nedescărcabile, publicare multimedia,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de expoziții în
scopuri de divertisment, furnizarea de tutoriale
online, producția de emisiuni de radio și/sau
de televiziune, servicii de fotografie, publicarea
de fotografii, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, organizarea de festivaluri
în scopuri educative, de instruire sau de
divertisment, producție de animații, prezentări
audiovizuale, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizarea de evenimente
în scopuri educaționale, culturale și/sau de
divertisment, organizare de webinare, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, furnizare de conținut audio si
video online nedescărcabil, organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale.

───────
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(210) M 2020 03194
(151) 14/05/2020
(732) ORGA-DUMITRIU DAN-IOAN,

CALEA DUMBRAVII NR. 21, SC.
C, ET. 4, AP. 30, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
FĂ RAI DIN CE AI!

(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.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale

───────
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